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Multkoriban hosszasan
vitatkoztunk errol egyik

baratommal. Azaz, hogy akik

diakkorukban nekiesnek a

szamit6g6pnek, s az iskolaevek

alatt eleg komoly programozbi

tudast ernek el, vagy akik mar
Xi&tg/f£\\ W^'

felnottkent hozzajutnak egy m\ W jj
mikroszamit6gephez, s szabad-

idejukben megtanuljak amit meg IEQfrAm\
fehet, nova jutnak, meddig, s mi lEwro^lBM^fl^^R
lesz beloluk? Nem tudom van-e \9m&ff3*S^P\tF

m

egyaltalan eziigyben kivanatos ftUM ^#\ft\1
cel. S ha igen, mi az? lWB^^V^\¥L?\"ji
Milyen lehetosegek vannak? IpaWMxm^f^^ml^
Az egyik velemeny szerint az W^^j*m^mT
lenne a j6, ha aki mondjuk egy

Commodore-on mar ,.mindent" ^^T'*''^w/jp iT%
tud, annak valahogyan tg| ^fT %\ ^
lehetoseget kellene teremteni, BfiWfi^-
hogy tovabblepjen. Mondjuk vj£^^^^BKt& ' f
legyen lehetosege, egy Pt meretP —' *^/

| /.,^BBE£;;;.

geppel megismerkedni, IBM
kompatibilis gepeken ^ilmT^r^y. '

'JCtt
programozni, megismerkedni Im/MI-. * - -

az operacids rendszer VI BKV ^< • /
mibenletevel, meg egyaltalan, W&M B^-'V- ^-fi
hogy mitol professzionalis egy Nflp^"' -' ^^Xfr
professzionalis kateg6riaju HGwV^ 'V*
szemelyi szamitogep. A masik K^-^v-
velemeny szerint erre semmi ISSg^^^/^V
sziikseg, hiszen a szemelyi -

szamit6gepek legalsd kategb- . •

riajaval megismerkedni, rajtuk programokat irn. ," futtatni.

ez onmagaban elegendo, s a tovabblepes keyesek ^Its^ga

lehet csupan. Igaz, hogy a legklvalobbak ""v*laszt6d*M j6

alapelv, s akar a sportban, ugy szamUastechn.kabanjs csak

nyerhet a szakma, ha sok alapkepzettseggel rendelkezS f.atal

kbziil valaszt6dik ki, hogy kibol lesz prof., s ki marad meg

amat6rnek. Ez igaz, csak az a kerdes, hogy valoban megtor-

tenik-e ez a kivalaszt6das, val6ban a legjobbak jutnak-e

a nagyobb gepek kozelebe, va!6ban beldluk lesznek-e prof.k

vagy inkabb az szamit, hogy kinek milyen a hatorszaga, k.nek

milyenek a csaladi es egyeb kapcsolatai? Ny.lvanvalo, hogy

egyertelmO valasz nines a dologra, igaz az is, hogy a legjobbak

bejutnak az egyetemekre, s ha akarjak protf'kmjMMHfc
s igaz az is, hogy az ismerkedesben, a tovabblepesben sokat

szamitanak a szemelyes adottsagok, kapcsolatok is.

Azon azonban erdemes lenne elgondolkodni az illetekesek-

nek hogy hogyan lehetne intezmenyes lehetdsegeket terem-

BELULROL

won

f&v.-V-

teni legalabb a kozepiskolak

legjobban programozb diakjai

szamara, hogy ha mar igazan jok

a mikrogepeken, legalabb az

alapismerkedes erejeig tovabb-

, lephessenek. Hogy nem lehe-

tetlen amit folvetek, azt

bizonyitjak a mar megl6v6

l*^^WT*^WN*\*> peldak. Budapesten mar most

I^V!*<fri%*W^fc\' is letezik olyan gepet gyarto

r^rBtWP^WA^^^I c^9- a me| y rendszeresen

nSv&V^^^P^ i lehetoseget ad budapesti

^B^&Mfl^S^S^ kozepiskolak szakkoroseinek,

J^ff^Bpf^M W~> hogy gepeikkel talalkozzanak,

VlKffiH Itf ismerkedjenek. sot azokon
4 Jy \WS^I programokat is irhassanak. Nem

^^fflffl»^ '7/mk£M a zt akarom tehat mondani, hogy

W MT^lm az oktatasiigy illetekeseinek

V
'
V WV+.limM Wf, aZon kellene torniuk a fejuket,

0 . >}Y/^^Kf: hogy hogyan juttassak az

m&s itifl iskolakat professzionalis

YT+rs-'j,
' :Jm BC^I PC-khez. Nem, ezt ugyis tudjuk,

^ MM h°9y irrealis lenne. Azt azonban

^ - ^^B%!f lassan napirendre kellene tuzni,

hogy a haladokkal mi legyen,

; ' ^^j^^^>B^/ milyen m6don tudjak az iskolai

- - ,:%%3wP5^^kl szakkorok az 6 tovabblepesi

^^^^I^^^l^ igenyeiket is kielegiteni.

^^ISKSvl - valoszinu, hogy a megoldas

a^X^ftfRSPs^ a fenti peldaban emlitetthez

BfcS^X^VlSSfiB^j hasonlo egyiittmukodesi rendszer

Ij^^X^^WmlMr. lehet. Letre lehetne peldaul

hozni nagyobb teruleti egysegek

olyan szakkoreit, amelyekbe a terulet iskolaibbl ^a legki-

valobbak jarhatnak, s amely vendegkent ugyan, de rendsze-

resen hozzajut a nagyobb gepekhez.
, ? Hrwwan

No es mi a helyzet azokkal, akik mar nem iskolasok? Hogyan

lehetne az 6 tudasuk tovabbfejlesztesi lehetosege.t is meg-

teremteni? A kerdest foltettuk a baratommal egymasnak _de

valaszolni nem tudtunk ra. Mint hogy azt sem tudjuk ped.g

erdekelne benniinket, hogy egyaltalan mi az igazsag? M^

a

helyzet ma? Val6ban, aki ugy erzi mar nagyon tudja a
i

Com-

modore vagy a HT programozasat, az m.t tesz? Akar tud

talalni lehetoseget a komolyabb g^pekkel^^^f9^
Aki komoly gepi k6du programokat ir a C 64-esen, ult mar

valaha PC 10-es, 20-as el6tt? J6 lenne tudn. hogy kinek

mik a tapasztalatai? J6 lenne ha ^^l1'kSEi
dana el kerdeseit, gondolata.t minderrdl, hanem a t.szteit

o.vas6k, azaz maguk az erintettek is. Leve.e^ket v^a.ajzer^

keszto:

<D Hlroldal- a szokasos erdekes hirekkel. valamint a meg uj Commodore Egyesulet felhfvasaval

% V.„at6 Ho„4,*6U.ok - az iskolaszamltbgep palyazat gepeinek vallatasa nagyobb port vert, mmt gondoituk - ezu.ta. a Home.abot

es az Apple-t veszik vedelmukbe az olvas6k

|r^rr^^alCa Commodore g.pek o^y .Okod.be,, .dekes.ge - basznos e.ekke, * c.ekke,

O Szulet4snaPin,.gl*pot*,ek
- egy kis matematika nehany peldaprogrammal. s kiderul. hogy nem is olyan sok a sok I

© ProgrambSrze - egy egyszer m*r eltemetett rovat Ojra eled. Itt bSrki ingyenesen h,rdethet!

© Post. - amelyben ezuttal egy hosszabb valasz a tobb reszes Commodore programok AtirtaML s arrol. hogy m,t tud

6s mit nem tud egy Turbo

© Kisfelbontisu grafikik a C16-on - igen hasznos informacibk. adatok a 16-osok hlvemek

©ZYL,y - ^kbnyvek cimiist.a. s MM eszrev.te.ek a ka.andprogram Ir.s.nak re.teime.rOi. s a imon s A gyakoriatokrb,

O Szuper BIT-LBT gapnyerS - aki nem erti a megotdast olvassa el megegyszer. Hogy m,6rt olyan erdekes a feladat.

ezt is megmagyarazzuk ...

© HarmadgSpnyerd - harom h6napos uj palyazat egy +4-esert!
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Angol m6rnokok olyan k6szul6ket fejlesztet-

tek ki. melynek segfts6gevel az elektromos
ha!6zat vezet6krendszere is alkalmassa" v6lik

egy 6puleten beluli adatatvitelre, azaz a sza-

mft6g6pek. terminalok 6s perif6riak kozotti

adatforgalom biztosft6sara. Az alkalmazott
jelStvitel kisfeszults6gu 6s nagyfrekvenciaju
jelei a h6l6zati aramra szuperponal6dva ha-
ladnak tovabb. Az adatatvitel n6gy egymast6l
fuggetlen csatorn6n folyhat an6lkul, hogy
interferencia jonne I6tre 6s ugyanabban az

6puletben zavarnak egym6st az egyes 6tviteli

csatorn6k. §mA

<5rz<5 bunkerrendszere. Felt6telezve. hogy
nem lesz olcs6 dolog ebben a raktarban
firiztetni a c6gek l6tfontossagu program-
jainak masolatait. m6gis sokan meg fogjak
azt fizetni. Ma mar a hatalmas v£llalat6riasok

I6te fugg szamit6g6pes programjaikt6l. Egy
bcirmilyen katasztrbfa soran megsemmisul<5
rendszer az eg6sz vallalat cs<5dj6t jelenten6.

Ez6rt van szuks6g a draga. de biztonsagos
rakta>ak ki6pit6s6re.

Nagy munkaba fogtak a Nyfregyhazi Tanar-
k6pz<5 F<5iskola kutat6i. Az orosz nyelv 6s

irodalom tansz6k a Magyar Tudom6nyos
Akad6mia t6mogatasaval Csehov dramalnak
nyelv6szeti, stilisztikai 6s irodalmi vizsgci-

Iat6ra v6llalkozott. Csehov n6gy nagy dra-

m6janak mintegy hatvanezer szavat - term6-
szetesen az eredeti orosz nyelvut - kbdoljak

6s a sz2mft6g6pbe viszik. A sz6mft6g6p ezu-
tan - a kutatbk szempontjai szerint - elv6gzi

a szuks6ges rendszerez6seket, vizsgalatokat.

A dallasi ADTEK c6g az IBM AT sz^mft6-
g6p6vel kompatibilis. SERIES 286 AT tfpusu
h6zilag 6sszeszerelhet<5, kit formaban forgal-

mazott sz6mft6g6p6t ajanlja vas6rl<5inak.

A v6s6r!6 kulon-kulon megveheti a sassz6t,

a f<5k6rty6t, a k6beleket. a Iemezvez6rl<5t,

a billentyuzetet 6s m6s 6ramk6ri karty6kat.

m Miutan egy szombat d6lutan osszeszerelte

ezeket. hozzaillesztheti saj£t monitor6t 6s
Iemezegys6geit. Persze, hogy mit v6s6rol
meg az egyes egys6gekb<5l. az a felhaszna16
ig6ny6t<5l fugg. Mindenesetre fgy olcs6bban
jut a g6phez 6s m6g hobbyj£nak is aldozhat.

Mikroszamft6gepes haltfzat hordozhatb, ka-
beles 6sszek6ttet6s n6lkuli sz^mft6g6pekkel.
Ezt aj6nlja felhaszn£l<5inak az Electronic
System Technology c6g. Jelenlegi ki6pftett-

s6g6ben az angol c6g rendszer6ben kett<3-

sz6zotvenot mikrosz6mft<5g6ppel lehet a kap-
csolatot biztosftani, m6gpedig r6vidhull6mu*
r£di6-ad6vev<5 rendszer segfts6g6vel. Az uj

rendszermegoldcis egyetlen hib6ja, hogy az

a>a k6tszerese a hagyom6nyos vezet6kes
6sszek6ttet6su szamft6g6prendszernek.

Bomba 6s foldreng6sbiztos bunkerrendszert
6pftenek ki a New York-i Vil6gkereskedelmi
Kbzpont alatti sziklSkban. Ez lesz a vi!6g

egyik legbiztosabb szamft6g6pi program-
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sm volt falra h6nyt bors6 a szamftastechni-
kai propaganda a Nyfregyh6zi Konzervgya>
r6sz6re termelo" mez<5gazdasagi nagyuzemek-
ben. Ugyanis sz6mft6g6p ir6nyftasaval v6gez-
t6k a borso* vet6s6t. A sz6mft6g6p a bet6plalt

adatok - mint p6ld6ul a vet<5mag fajtaja. a

termel6k talaj 6s 6ghajlati viszonyai. g6pi ka-
pacit6sa. a konzervgya> fogad6k6szs6ge stb. -
alapj^n allapftja meg, hogy melyik termel<5-

egys6gnek mikor kell elkezdenie a vet6st.

hogy a gya> folyamatosan kapja majd a

bors<5sz6llftm6nyokat.

Az emben agy el<5nye a nalan6l sokkal na-
gyobb muveleti sebess6gu sz£mit6g6pekkel
szemben, hogy asszociatfv tulajdons^gu.
Most azonban ugy I6tszik a sz6mft6g6p-
memdriak asszociativit^sa ir6ny6ba is halad

a fejl<5d6s. A nyugatn6met Guntner Palm
egy asszociatfv mem6riachip kidolgoz6sa6rt

kapta meg a SEL alapftv6ny huszonotezer
mark6s dij6t. Az uj rendszeru chip bevezet6se
val6szfnuleg uj fejezetet nyit majd a szSmi'tb-

g6p gener6ci6k fej!6d6s6ben is.

A Sz^mftastechnika Alkalmaz^si V6llalat a

SZAMALK m^r eddig is tobb tirsulcist hozott
I6tre. hogy min6l eredm6nyesebben szolg^l-
hassa a hazai felhaszn6l6kat. A legujabbat
a Skala-Cooppal alakftott6k ki. Viszonylag
olcs6. nagyteljesi'tm6nyu mikrosz£mft6g6-
pekhez kfvanj6k juttatni a magyar vallala-

tokat.

A t6rsas6g a VT Computers magyar-angol
vegyes vallalattril v6s6rolt Apricot (s6rga-
barack) tfpusu mikrosz6mft<5g6pek forgal-

maz6s6t kezdi meg Magyarorsz6gon, ame-
lyekhez az alkalmaz6i szoftverekrfil, a szer-
vizr6l a SZAMALK gondoskodik.

Ezuttal nem a nagy francia fest<5 k6pei. ha-
nem a hangja jelenti a szenz£ci6t. Jap6n akusz-
tikusok ugyanis sz6mft6g6p segfts6g6vel ki-

alakftott6k 6s magn6szalagon rbgzftett6k az

1919-ben meghalt muv6sz hangj6t. A mu-
velet elektronikus hangszimulaci6ra 6s ana-
t6miai m6r6sekre 6pult. Ehhez felhasznalt6k
a muv6sz orr-garat r6sz6r6l megl6v6 ismere-
teiket. mivel ez nagym6rt6kben befoly6solja

a k6pzett hang jellemz6it.

Amerikai kutatbk felm6rest v6geztek 6ltal6-

nos iskoISs gyerekek kozott 6s a kor6bbiakt6l

elt6r<5 tapasztalatokat szereztek. Az iskolai

tananyagba szervesen be6pult sz6mftas-
technikai oktat6sban r6sztvev6 tizenh6rom
6ves gyerekek kozott egyre tobben vannak
olyanok, akik nem szeretnek a sz6mft<3g6p-

pel foglalkozni. A megk6rdezettek nagy sz6-
za!6ka nem kfv6n a jovfiben. majdani munka-
hely6n sz6mft6g6ppel dolgozni, 6s tobb mint
feliik nem is sejtette, hogyan mukodik a

sz6mft6g6p.

A sz£mft6g6pek otodik gener6ci6j^hoz tar-

toz6. extra szuper, gyors sz6mft6g6p kifej-

Ieszt6s6n dolgoznak a Szovjet Tudom6nyos
Akad6mia leningradi tudom6nyos-muszaki
egyesul6s6ben. A tervek szerint az extra

©



szupergep sebessege masodpercenkent 10

milliard muvelet lesz. Emellett alkalmas iesz

parhuzamos mukodesre. kepi es beszedin-

formaa6 erzekelesere. Makszim Aleszandrov

professzor. - az egyesules vezengazgat6ja

- szennt az uj gep letrehozSsa a 90-es ^v^k

eleje>e va>hat6.

v ,,imil!i6 keppontot tartalmaz az a kis-

meretu. szfnes folyadekkristalyos kepernyG.

amit a japan Toshiba ceg munkatarsat fej-

lesztettek ki. Fenyereje csaknem eleri a ha-

gyomanyos megoldasu keperny6ket. Az uj

eszkdzt maris alkalmazzak a szami'tistechm-

kai rendszerekben

11

Uj korszak koszont a vasutmodellezesre.

A Marklin 6s Cie Kft. nyugatnemet vallalat

szakemberei. olyan elektronikus egysSget

hoztak piacra. amely lehetflve teszi, hogy a

vasutmodellekkel 6s hobby szamltbgeppel

egyarant rendelkeztfk osszekapcsolhassak

azokat. Az Igy I6trej6v<5 jatekrendszerbfll sok-

kal tobbet lehet kihozni. mint a hagyoma-

nyos vastftmodellekbfil. Az NSZK haztartS-

saiban mmtegy harommillib modellvasut es

csaknem ketmillio szam(t6gep mukod.k.

A Marklin ceg egyelcVe evi ot-hatezer

6sszekapcsol6 elektronikus egyseg eladjsftt

tervezi.

uThaiiekonvlemezes t^roWt fejlesztettek ki 6s

gyartanak a MOM dunau)varosi gy6raban.

Az uj eszkoz kapacitasa k6tszerese. m6rete

pedig fele a korabbinak 6s ugyanakkor csere-

szabatos vele. A gyar 6vente 40-5C
I
szaza-

I6kkal noveli terme!6s6t. Az id6n huszon-

nyolcezer taroldt gyartanak Az elk6szult

term6kek jelentos r6sze kulfoldre kerul. Lg-

nagyobb kulfoldi vasarlbjuk az NDK-beli

Robotron c6g.

TT A COMMODORE EGYESULET!

be. s Iehet6s6q a kovetkez6 paholvba valb 6tl6p6sre.

COMMODORE DEAKPAHOLY

- neaved6venk6nt mformacibs bulletin fnss Commodore hirekkel. u,. itthori i» kaphatd prog-

ramok es konyvek listajaval ^ActAi
- potyogfl szolgalat. amely megk.mel. a tagokat a potyog&stfll

- ingyenes apr6hirdetesi lehet<5seg a Commodore ujsagban

- kulonbozo" vas^rlasi kedvezm<§nyek.

TAGSAGI D(J: <§vente 1 1 6 forint. H\ 6vre 60 fonnt

COMMODORE PLUSZPAHOLY

" T^S^SiSSSSS!^ UM a Commodore Computing Internal,.

;,hSSo* weit ,ap°kka
'
e9vi

ttm
',
ko
a^lc

n
boSrben

Thavi 50forintos vasarlasi kedvezmeny a Novotrade 2C boltja.ben

- szervizkedvezmenyek. 6s egy6b P6nzklm6lo akcibk

TAGSAGI DU: 6vente 1 264 forint f6l6vre 650 forint

COMMODORE SZUPERPAHOLY

- minden az elozfiekben felsorolt »olgaltat6s

IS^^tt^STSSS^ 6rengedm6ny a Novotrade 2C bo.tjaiban

TAGSAGI Old: 6vente 1 2 1 28 forint. f6l6vre 6100 forint

HOGYAN LEHETNE ON IS EGYESULETUN K TAGJA

?

Sirye'S^gy .^8^SSS ****** * 32 e 'S6

ujsagot. .

—

1 ~ "

Magyar szakemberek a tornaszbajnoksagok

Pontoz6b(r6inak
pontozasa>a, rangsorolasara

keszitettek szamft6gepes programot A sza-

mlt6gep a versenyek valamennyi pontszamat

rogzlti, jelzi. hogy a pontoz6k mennyire t*r-

nek el az ervenyes pontszamoktol. megal la-

pltja. hogy a pontoz6bfrok elfogultak-e yala-

mely.k orszag vagy egyes tornaszok irdnt

A sz4m,t6gep altal megallapitottakat. es a

pontozbk rangsorolasat a nemzetkozi szo-

vetseg vezet6i bizalmasan kezel^ -

1

rraT qep nem is. de a tema igen. A Baranya

megyei Kemenysepr6 6s Tuzelestechn.kai

Szolgaltat6 Vallalat egy Commodore 64

tlpusu mikrosz^mft6geppel megkezdte a-pecsi

kemenykataszter elkeszlteset. Szamit6g6p

segltsegevel allftjak majd ki a kemenysepresi

szamlakat. es mar azzal sz^mftjak ki a g|z-

kemenyek terhelhet^seget.
_ .^^Jy^.^y

Az amerika The Voice Connection ceg Intro

Voice IV. neven egy hangfelismerfl egyseget

feilesztett ki az IBM PC XT reszere. Az egysdg

segftsegevel a szamft6gep mintegy otszaz

a felhasznal6 altal meghatarozott. kimondott

sz6ra illetve kifejezesre valaszol. A rendszer

felismeri a tipikus szavak tobb mint kilencven-

nyolc szazalekat. kevesebb mint 0,2 masod-

perc alatt.
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Nem tsz - szdvetkezet

!

A BIT-LET majusi szam^ban lekozdlt iskolasza-
mltdgep vallat6 nehany sorehoz lenne par gon-
dolatom. amelyeket szeretnem. ha legkdzelebbi
..BIT-LET" olvasdi posta rovataban megemlite-
nenek.
1 . A HOMELAB 4 szamltdgepet nem a dombdvari
tsz, hanem Szdvetkezetunk gyartja. ami egy
egesz egyszerG tesztmddszer rel a gepkdnyv ki-

nyftasaval megallapfthatd.
2. A hazai szdvetkezeti ipar is produkalt mar
vilagszlnvonalu termekeket, ugyanakkor a nagy-
ipar is gyartott mar bdvlit.

3. Nem tul szerencses, ha egy partatlan birald

a gyartdhovatartozasabdlereddeldltelettelindul
neki egy termek mindsitesenek.
76th Attila. a dombdvari COLOR Ipari Szdvet-
kezet elnoke

A gyartc kiletet illeto t6ved6s6rt elnezest kerunk.
A ..Sajnos a gep mechanikai kivitele m6g mindig
magan viseli a wtsz-gya'rtmd'nyok* jellegzetes
hibait. " - megallapltAsunkat tovabbra is fenntart-
juk. s nem efdfte'letnek. hanem tapasztalati t6ny-
nek veljuk. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A Homelabrol megegyszer

A majusi szamban megjelent ..Klnpadon a jovd
iskolaszamltdgepe" cimO cikkhez szeretnek hoz-
zaszdlni, elsosorban a Homelab 4 szamitdgep
vedelmeben. Termeszetesen nem azzal a cellal,

hogy bebizonyltsam : ez a gep a legalkalmasabb
az altalanos-, es kdzepiskolak szamara (bar ha
esetleg ilyen kdvetkeztetesre jut az olvasd, az az
5 ..hibaja"). Csupan nehany tekintetben szeret-
nem kiegeszlteni a kenyszerGen rdvid valid meg-
allapitasait. Tapasztalataimat sajat epitesG ge-
pem egy eves uzeme alatt szereztem, Igy azok
melysegben nyilvan nem dsszemerhetdk az emll-
tett cikkben lefrtakkal es belsd erzelmektdl sem
mentesek. mindazonaltal nem szeretnek ezzel az
eldnnyel visszaelni.

Eldljardban hadd tegyek'nehany altalanos jellegG
eszrevetelt. Bebizonyosodott, hogy nyolc 6ra
keves hat gep erdemi dsszehasonlitasara, fdleg,

ha az inkvizltorok nagy reszuket nem ismerik.
Ennek nyilvanvalo kivihetetlensege tukrdzddik a

Vallatd sok helyen (pi. 5. kin: Tarolas). Ezert nem
is lehet csodalkozni azon, ha a nem eleg reszletes
vizsgalatok eredmenyeit szubjektiv velemenyek
..egeszitik ki", es itt eldnybe kerulnek azok a ge-
pet. amelyek jdreszt mar ismertek: C 16, HT.
Pro-Primo. A keves idd csupan a durva hibak
(pi. a HomeLab 4 billentyGzete. a MICRODAT hia-

nyos karakterkeszlete) kiszGresere lehetett ele

gendd, a finomabb reszletek homalyban marad-
tak. (Csak zardjelben jegyzem meg, hogy szerin-

tem legalabb ilyen durva hiba a szamolasi pon-
tatlansag. amelyen az egyik nyertes. a C 16-os
csunyan leszerepelt. Ilyen gepet nem szabadna
az iskolakban terjeszteni.)
Allitasomat, miszerint a HomeLab 4 szamitdgep
sok lenyeges jd tulajdonsaga fdldtt atsiklottak
az Inkvizltorok, az egyes klnok sorrendjeben
igyekszem alatamasztani.

/. kin: BillentyDzet
Ehhez sok mindent nem tudok hozzatenni, a bil-

lentyGzetet en is inkabb magam epltettem. Er-

dekesseg, bar talan a programnyelvhez tartozik,

hogy a KEY parancs kiaddsa utan az F1 vagy F2
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gomb es egy karaktergomb egyidejG ienyomasa-
val egy mozdulattal hlvhatdk eld a BASIC kulcs-
szavak.akaraZX Spectrumnal. csak ami ottkeny-
szer, az itt opcid. (Az utasitasok ekkor is bevi-
hetdk betOnkent.) A RESET gomb megnyomasa
utan barmely f utd program megall. de nem vesz
el: listazhatd es ujraindithatd.

2. kin: ikezetes betuk
Mi az, hogy ekezetes betGk? Eleg-e. ha egy gomb
lenyomasakor megjelenik pi. az a a kepernydn,
vagy az is kdvetelmeny, hogy az
a = 99: Print a
utasitassor eredmenye 99 legyen es ne Sn error?
Ez itt nem derul ki. pedig lenyeges. Csak arrdl
a geprdl lehet alUtani, hogy tudja az ekezetes
betGket, amelyik a fenti sort helyesen dolgozza
fdl. (A HomeLab ,,persze" ilyen, a tobbi nem.)

3. kin: Periferia csmtlakoztat&si lehetffsSgek
,,A HomeLab csatlakozasi lehetdsegei szegenye-
sek: video es RF kimenet, mindkettd koaxialis
csatlakozdval. 1 db magnocsatlakozas, busz es
Centronics kimenet. Joystick nines, es valdjaban
a Centronics sem szabvanyos."
Magndcsatlakozdbdl szerintem egy is eleg (ha-

csak nem szteredban programozik valaki). A
Centronics kimenet sok mas geptdl elterden
mindenfele elektronika nelkul, pusztan a ket
megfeleld csatlakozdval es a kdzdttuk levo kabel-
lel illeszthetd barmely ilyen bemenetG nyomtatd-
ra. Itt az inkvizltorok alighanem felreertettek
valamit a szabvany kdrul. A HomeLab kimeneti
jelei szabvanyosak, csatlakozdja viszont nem az,

de arra nines is szabvany! A ,,szegenyes" busz-
csatlakozdra pedig tenyleg szinte barmi kdthetd.
Hogy ezt a meset mar ismerik? Akkor nehany le-

hetdseg: EPROM-egetd (2716-tdl 27256-ig her-
mit eget), 14 bites analdg-digital es 12 bites
digital-analog atalakltd. beszedszintetizator
(nem csak a kartya, hanem a hozzavald szoftver
is. amely ,.felolvassa" a programlistat, vagy a
kepernydn megjelend uzeneteket, ,,elmondja"
a leutdtt billentyQt I), CP/M bdvitdkartya ( I). Ez
utdbbi uj tavlatokat nyit a gep eldtt, fontossagat.
hasznossagat nehez lenne tulbecsulni. (Kesdbb
meg lesz rdla szd.) Az egyetlen, ami tenyleg hia-

nyozhat (es nines sem a HT-n. sem a C 16-on.
sem a Pro-Primdn) : egy soros RS-232 adatvonal.
de periferia -bdvitesformajaban ez is megoldhatd.

4. kin: Kepernydkezeles 6s grafika
Van egy jd meg egy rossz hlrem.
A jd: elkeszult az 512 + 256 pontos igen nagy fel-

bontasu grafika a hozzavald szoftver segedlet-
tellll (Ilyen nagy felbontasa alighanem csak a
TVC-nek van.) Negy kepslkot tud kezelni. es
rendelkezik 24*20 pontos sprite-mozgatd hard-
verrel is.

A rossz: egyszinG. (Bar szemelyes velemenyem
szerint jobb egy egyszinG videdmonitor. mint
ket szines TV. mar ha programozni is akar az
ember).

5. kin: Jhrolas megbizhatdsaga
A HomeLab 4 g6p kazettas tarolasa merdben
szokatlan. A kdvetkezd magikus jeleket kell

beadni neki:

Tarolas:
Betdltes:
Ellendrzes:
Ciki.

SAVE ..nev"
LOAD ..nev"
VERIFY ..nev"

A tarolas elegendden gyors. ami reszben a ki-

vald BASIC-ban irhatd tdmdr programoknak kd-
szdnhetd. A visszaolvasas 20-30 kbajt rekord-
hosszig problemamentes (hosszabb adathalmazt
eddig nem sikerult eldallitanom). Igaz, a magnd-
mat is sajat kezGleg epitettem MK 25 ds mecha-
nikabdl, de a kialakult gyakorlattal ellentetben
ettol a magnd egyszerGbb es olcsdbb lett.

6. kin: A gep programnyelve
Egy kiegeszltes a dicserethez: a HomeLab szin-

ten rendelkezik egy kuldnleges lehetdseggel : ku-
lonbdzd programszinteken egymastdl teljesen
fuggetlen, akar azonos sorszamu sorokat tar-

talmazd tdbb kiildnbdzd program lehet egy-
idejGleg a gepben. amelyek kuldn-kulcn lis-

tazhatdk es futtathatdk. Ez eddig meg
nem tGnik tul hasznosnak. de ha elarulom,
hogy ezek a programok atugorhatnak mas szin-
tekre es szubrutinokat is hivhatnak azokrdl, bat-
ran mondhatjuk a C 16-oshoz hasonldan. hogy

mar-mar a strukturalt nyelvek elfinyeit rejtd
lehetdsege is van".
Ezenkivul lasd az Aircomp vallatdjat a Szuper
BIT-LETben. (A HomeLab 4 az Aircomp to-
vabbfejlesztett valtozata.)

9. kin: Editalasi funkcidk
Erdekesek az osztalyzatok. A HomeLab editalasi
rendszere lenyegeben azonos a C 16-oseval,
, .csupan" az erosen kifogasolt idezdjeles uzem-
mdd hibaja lett tdkeletesen kijavitva. Ehhez ke-
pest a C 1 6 3,7-et, a HomeLab 2.6-ot kapott. Hm I

Itt szeretnek megemliteni egy aprdsagot. A Ho-
meLab gepnel, szemben az dsszes tdbbivel, a lo-

gikai sor legnagyobb hosszat csupan a kepernyd
korlatozza, tehat irhatunk akar 2000 karakteres
programsort is. Bar ez a gep a leggyorsabb mGkd-
desG, neha itt is spdrolni kell az iddvel. Ilyenkor.
hala ezen tulajdonsaganak es magasszintG BA-
SlC-jenek, szerencses esetben egy hosszu prog-
ram is ket-harom programsorba dsszehuzhatd,
ami lenyeges sebessegndvekedest eredmenyez.
Szubjektiv velemenyem: a HomeLab editalasa-
bdl tenyleg csak a szintaktikai ellendrzes hianyoz-
hat, nekem meg az sem. Ha egyszer lesz ilyen is

a gepen, feltetleni.il kikapcsolhatd legyen.

11. kin: Tanulhatdsag
Alighanem en egy zseni vagyok, mert kdnnyen.
gyorsan es nagy intellektualis elvezettel ..tanul-

tam meg" a HomeLabot... Lehet, hogy a gep ma-
gyar hibakiirasa ,.sokszor nem a hiba lenyeget
fogalmazza meg", de egy dtddikes iskolas sza-
mara a Bad subscript error egyaltalan semmit
nem fogalmaz meg.

12. kin: Emberkdzelseg
Idezetek a mar emlitett Aircomp-vallatdbdl

:

Fdldi Peter: ..Nalam bevagddott az Aircomp I"

Fodor Jdzsef: ..A gep oktatasra is kitGndl Az
egyutteltdltdtt idd alatt nagyon megszerettem I"

Barabasi Rezso: ,,Az ember gep kapcsolat szem-
pontjabdl igazan idealis."
Kovacs Levente:,,A gep kellemesen »puha«. kel-

lokeppek »lezser«. ugyanakkor kdtdtt, precizl"

14. kin: G6pi kddu programozis tohetdsige
Alapkiepitesben a HomeLab es a C 16 teljesen
azonos lehetdsegekkel bfr. De mivel az fnkvizito*
rok a HT gepnel mindig arra hivatkoznak. hogy
segedprogrammal Spectrumma alaklthato, hadd
tegyek en is hasonldt. Letezik a HomeLabhoz
8 kbajt EPROM bdvltes formajaban (amely a

RAM-teruletbdl nem foglal helyet) egy nagyon
okosszimbolikus ASSEMBLER/EDITOR/DEBUG-
GER (tovabba ebben van az EPROM-egetd szoft-
verje). Ezt tehat nem szalagrdl kell beolvasni,
megbizhatdan rendelkezesre all. egyetlen uta-

sitassal aktivizalhatd. Ilyen szinten ez tdkeletes
megoldas. de ha valaki erre sem ad dtdst,... az
olvassa el a level vegeti

16. kin: A memdria m&reto
Ertem en a gondokat. de a tablazat szerint megis-
csak sikerult a szukseges titkos adatokat besze-
rezni. Tovabba ha mar valaki osztalyoz. akkor a

tablazat dacaramiert ad a TVC-nek es a HomeLab-
ban 4-est. a Pro-Primdnak 4/5-dt es a HT-nek
5-dst? Meg annyit. hogy a 3. kinnal emlitett
nagyfelbontasu grafika alaphelyzetben nem
foglal helyet a 48883 byte szabad teruletbdl.
egyebkent pedig a RAM-mezd barmely 16 kbyte-
os szeletere definialhatd. Ugyanigy nem zavarja a

BASIC RAMot a kepernyd-RAM es a billentyuzet-

mezd sem a szellemes memdrialapozd hardvernek
es szoftvernek kdszdnhetden. Ha megis lett

volna osztalyzas. a HomeLab dtdst erdemelt vol-

na.

18. kin: Szoftverollatottsag
A HCC HomeLab szekcidja tudomasom szerint

eddig negy szoftver-fuzetet adott ki a gephez.
tele BASIC es gepi kddu programokkal. amelyek
termeszetesen kazettan is hozzaferhetdk. A mar*
emlitett szimbolikus ASSEMBLER/EDITOR/DE-
BUGGER mellett letezik a gephez fig-FORTH 1 .1 -

es compiler, es tudvalevdleg a FORTH programok
a nyelv szerkezete miatt kdnnyen atvihetdk egyik
geprdl a masikra. Aki ezt a valasztekot kevesnek
talalja (tenyleg nem tul nagy) varja ki a level

veget

I



V6gul
Azt hiszem. sikeriilt annyit bebizonyitanom. hogy
a HomeLab 4 alaposabb. reszletesebb vizsgelat-

nak alavetve (amely meg most sem kes6) talan

nem is tOnik olyan rossznak (lasd a mar sokszor

citalt Aircomp-vallatdt), es ez mar eredmeny. De
meg nem arultam el mindent! Lassuk a mar be-

harangozott meglepetest!
A befejezes bevezetesehez erdemes elolvasni a

Mikroszamitdgep Magazin 1985/1 -es szamanak
12. oldalan kezd6d6 ..Nyolcbites mikroszamit6-

gepek operacids rendszerei" cimO cikket. Ebbfil

kideriil. hogy milyen hatalmas eldny. ha egy gep

alkalmas a CP/M operacids rendszer futtatSsara,

egycsapasra kivald programok tucatjai. ha nem
szazai koziil valaszthat a felhasznald. Nos. a

HomeLab 4 rendelkezik CP/M rendszerbSvltes-

sel. amellyel a gep tulajdonkeppen ..magasabb

osztalyba" lepett a viszonylag alacsony ar meg-
tartasaval. (A ,,tulajdonkeppen" sz6t majd akkor

lehet elhagyni. ha a gep kulcsine osszhangba ke-

rul a belbeccsel

Altalanos celu (pi. szdvegszerkesztd, adatbazis-

kezeld, stb.) programokon klviil a CP/M rend-

szerben elerheta valamennyi jelentfis prog-

ram nyelv forditdja, tobbnyire a 8-bites ge-

peken lehetseges legjobb mindsegben. (Pel-

daul: Microsoft BASIC interpreter es com-
piler. MACRO-80 assembler. PASCAL, FOR-
TRAN. COBOL, C. FORTH, stb.) Mindezek
alapjan ugy velem. hogy a CP/M operi

ci6s rendszer elterjedese a magyar iskolak-

ban (fdleg a kdzepiskolakban). megha csak a

BASIC fordit6 betoltesere hasznalnak is eleinte

a gyerekek. nagy lepest jelentene a szamftfis-

technika magyarorszagi tarsadalmasltasanak ut-

jan. Az ut6bbi nehany evben talan sikeriilt elerni.

hogy a mikrogepeket mar ne csak szlnes-hangos

jatekprogramok futtatasara val6 eszkozoknek

tekintsek. de kozelebb keriilt a BASIC 6s gepi

kddii programozas is a ,.jdv6 nemzedekehez .

Sokan azonban 6testek a 16 masik oldalara: azt

hittek, a jatekgepekkel minden programozfisi.

vezerlesi. adatnyilvantartasi feladat esszerQen

megoldhatd. Eppen ezert a kovetkezd lepcsofok

a latdkor kiszeleslteset, az operacids rendszer,

a strukturalt programozas, a szamltdgep-halozat.

stb. fogalmak megismerteteset jelenthetn6. Ugy
tOnik. ebben a (remelhetdleg megindulo) folya-

matban a HomeLab nem toltheti be tarsadalmi

meretekben az indukal6 forras szerepet. de ugy

tudom. kisse nehezkes hardver-felepitese dacara

kesziil a CP/M a TVC gepre is. SzivbSI kivanom
konstruktdreinek, hogy munkajuk mielSbb ered-

menyes legyen abban az ertelemben is. hogy a

CP/M terjedjen el az iskolakban. Ebb6l jelentOs

hasznot huzhatna a TVC is. a HomeLab is. de

ami sokkal fontosabb: orszagunk szamitastech-

nikai kulturaja is.

M6s*4ros Gyula
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Az APPLE harom pontja...

A maiusi BIT-LET-ben megjelent az •fkolasza-

mit6gep-palyazatra erkezett gepek vallat6sarol

sz6I6 beszamold. A cikkben a Datacoop-Micro-

dat geprOI. amely egy APPLE II gep az a mondat
olvashatd. hogy ..Tagadhatatlan hogy a maga

idei6n forradalmi gep lehetett. de ez az id6 el-

mult...". Nos mit jelenthet ez a harom pont?

E sor ir6ja - ugy tQnik - nem tudott irni bovebbet

e megjegyzestei es igy jobb hljan harom pontot

tett. amely annyit is jelenthet. hogy nines r6la

velemenye vagy egyaltalan nem is ismen a Q^Pet

Teny az. hogy itthon nagyon kevesen 'smerik KM

az APPLE rendszerO gepeket. Sokan formalta^k

velemenyiiket a 8 bites gepekr6l a C 64 ismerete-

ben. De a ket gepet egyszerOen nem lehet egy

kalapba tenni. hisz fejlesztesekor mas-mis volt

az alkalmazas celja. A ket gep kozt. kulonbsig

vdgeredmenyben az araban 'is mutatkozik (Az

APPLE lie alapgep a C 64 haromszorosaba kerul)

JellemzO a kulonbsegre az is. hogy az APPLE II

kivitele tovabbra is amerikai engedelyhez van

kotve. tehat tovabbra is reszleges embarg6 ale

Hangsulyozni szeretnem. hogy 8emmi,Ye ",$.z'lti

vaqv barati kapcsolatom nincsen sem a MICRU-
DAT sem az APPLE-ceggel. Soraimat tehat

egyszerG APPLE-rajong6kent Irom. aki szeretne

velemenyt nyilvanltani es ezzel nehany tevhit

feloszlatasahoz hozzajarulni.

VelemSnyemet teh&t hSrom pontban prdbi/om

•''az^APPLE II gep peldas strukturaval rendelke-

zik mely a nagyobb darabszamban gyartott

8-bites processzortalkalmaz6 gepek esetenszinte

egyedulalld a vilagon. Ezt a strukturat ma vala-

mennyi komoly - professzionalis gepeket gyart6

- ceg is alkalmazza. ha a szeleskorO hasznalat a

eel
Ez a struktiira teszi lehetdve a gep konnyD b6vl-

teset mindenfele periferiaval es mas processzo-

rok alkalmazasat is.

Es ez a struktiira (HW es SW vonatkozasiban) az.

ami nem valtozott meg 1977 6ta. es minden jel

arra mutat. hogy a kovetkezS evekben sem fog.

Ez nem jelenti azt. hogy maga a gep nem valto-

zott volna. hisz ma az APPLE lle-ben is a leg-

modernebb alkatreszeket es - mint a tobbi nagy

szeriat gyart6 ceg gepe is - nagyintegr6lts6gu

uavnevezett Customer IC-t is tartalmaz. Az iden

v6rhat6 a JONATHAN nevO gep bemutatisa.

mely az APPLE II egyenesagu leszarmazottja lesz

es 8/16 bites processzort tartalmaz majd. fczen

a aioen eav az egyben alkalmazhat6 lesz a leg-

tobb edd?g « ugynevezett APPLEBUS-ra fejlesz-

tett periferiailleszto.

A floppyillesztes megoldasa olyan olcs6. hogy

a kismertekO arnovekedes a magnoval szemben

b6ven kompenzalhat6 a floppy adta lenyegesen

nagyobb lehetGsegekkel. A floppyforgalom se-

bessege meg az IBM-PC-n6l is nagyobb. tehat

lenyegesen gyorsabb. mint a C 64 eset6n. Egy

komplett floppy masolasa a C 64-en a legkozvetle-

nebb m6don es minden ellenSrzest elhagyva kb.

9 percet vesz igenybe. Azonos informaci6meny-

nviseget az IBM PC kb. 1 perc alatt masol. Ez a

folyamat az APPLE eseten 32 masodperc ( !).

Sokszor lehet hallani azt a velemenyt. hogy a

6502-es processzor lassu, hisz csak 1 MMz-es
6rafrekvenciaval jar. Nos ezzel az 6rajelf rekven-

ciaval is vetekszik a Z80A-S processzort tartal-

maz6 es 4 MHz-es 6rajellel m0kod6 rendszerek-

kel, mert amig a Z80-nak egy memdriahely olva-

sasahoz 13 6raciklusra van szuksege. addig a

6502 ugyanazt a mOveletet 4 6rajel alatt vegzi el.

A maradek sebessegkiilonbseg lekiizdeserSI a

6502-es rovidltettcimzesi m6dok gondoskodnak.

A mem6ria kapacitasat illet6en most mar

1 28 K a standard, de van tobb olyan bdvltOkartya

is. mely a kapacitast 128 K-t6l akar 16 M-ig

noveli, es ezt akar a legregibb APPLE ll-ben is.

Az APPLE II. dokumentaltsaga es a r6la ren-

delkezesre all6 irodalom epp a gep (kulfoldi) sz6-

les korO elterjedese miatt olyan szlnvonalas es

b5. hogy ez nagymertekben konnyiti a gep alkal-

mazasat a mikr6gepes vilag szinte valamennyi

teriileten. Nem utols6sorban ennek koszonheto

a b6 hardver- es szoftvervalasztek a gephez.

••• A gep szoftverellatottsaga a legjobbak koze

tartozik. s6t talan nines is olyan 8-bites gep.

melyhez nagyobb szoftverklnalat lenne. Ennek

az az oka. hogy a legelsd verzi6ju APPLE II g6pre

Irt orogram valamennyi ujabb verziOju f\rr l t

gepen is fut (meg a MACINTOSH gepeken is).

Az APPLE II. gepeken nem csak a - ma tenyleg

elavult - APPLESOFT BASIC-ben lehet doloozni.

hanem rendelkezesre all az igen korszerO UCSD-
PASCAL. tobb FORTH-verzi6, LOGO. PILOT.

PROLOG es a megfelelo b6vit6kartyak alkal-

mazasaval a CP/M operacids rendszer teljes

programvalaszteka. MODULA2. s6t UNIX is

A Z 80-askartya alkalmazasaval be lehet tolteni

az MBASIC-et. amely szinte azonos a HT iskola-

szamlt6gepen alkalmazott BASIC-interpreterrel.

ill a GBASIC-et. amely az MBASIC grafikus uta-

sltasokkal bSvltett valtozata.

Osszefoglalva a harom pontot nyugodtan meg-

allapithatb. hogy az APPLE II m6s, ma is a,8 -bites

gepek vilagaban a legkorszerObbek koze tart o-

zik Hisz maga az APPLE ceg kenyszerult ra. hogy

az egyik - mar MACINTOSH-t k.bocsat6 -

gyarat allftsa vissza APPLE lie gv^s6ra .
Es az

sem veletlen. hogy az USA-ban az.sko akban al-

kalmazott szamlt6gepek60%-a APPLE I^11
Hason 6

az arany Franciaorszagban es az NSZK-ban is

(Bajor tartomany kivetelevel). Es az sem lehet

veletlen. hogy a Szovjetuni6ban es Bulgar.aban

is az APPLE rendszerO iskolaszamlt6gepek mel-

lett dontottek. s6t a Szovjetuni6ban tervezik

egy komplett gyart6sor uzembehelyezeset

melyen kizar6lag APPLE lie rendszerO gepeket

kivannak gyartani. ,

Az APPLE II strukturajanal es szoftverellatottsa-

qanal fogva kival6an alkalmas lenne az informa-

tika alapjainak elsajatltasara. De ugy tOnik. hogy

a hazai informatika meg a kozeljov6ben is a

magnbval hasznalhat6 BASIC-nel er yeget.

Ennek ellenere talan meglepSnek tOnik, ha meg-

sem javasolnam az APPLE r
A
end

A
8« rD
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terieszteset az iskolakban. Az APPLESOFT BA-

SIC, valamint az APPLE monitorprogramja -

elavultsaga ellenere - vedett term6k Ez vonat-

kozik az osszes a harmadik pontban felsorolt kor-

szerOprogramrendszerreis. A gepek elterjesztese

vagy a szerz6i jog figyelembevetelet vagy ennek

megserteset vonna maga utan. Ismerve a hazai

szoftverhelyzetet, val6szin0bb lenne az ut6bbi.

Ez a veszely - ugy tOnik - a tobbi iskolaszamito

gepre palyaz6 computer eset6n nem forog tent.

HCC^TmYt^gep Eplt6k klubja) APPLE szekci6

vezetSje

SZAMIMSTECNNIKal MEUEKIET1 9I6 J"^' us



A program mukod6se kozben fuggv6nyabrazolast hajt v6gre a g6phez
kapcsolt nyomtatbn. Ennek elfinye. hogy aki nem tud otthon szamltb-
9 P ^Zx

m
!

e
L
tetnl

(
x
CSak az ,sko,^an. vagy a munkahelyen f6r hozza)

az is elkeszftheti a fuggv6nyeit 6s a munkaja, tanulasa soran ki tudia
elemezni. J

A pnnteren a nyomtatott pontok (ugyanis pon tokb6l 6pul fel a fugg-
v6ny k6pe) 1/108 nagysaguak. 1/72" tavoisagra, gyakorlat.lag egy
ceruzavonal param6tereinek felelnek meg.
Egy A/4 sz6less6gu lapon kb. 500 pont lehet. Ezen a meVeten- barmilyen fuggv6nyt
- tetsztfleges nagyftas mellett lehet megrajzolni
Termeszetesen nem kel! az eg6sz papfr sz6less6g6t kihasznalm. ha a
feladat nem kfvanja meg.
A nagyftast a min. 6s max. K, y 6rt6keket 6s a fuggv6nyek egyenletet
input-kent lehet megadni. A betoltes utan Iehet<5s6g van ujabb fugq-
veny befrasara is, fgy gorbek aszimptatait. kozelit<5 polinomokat tuk-
rozesi tengelyeket egyutt lehet a gorb6j6vel megrajzolni
A fuggyenyabrazolas sebess6ge, egy A/4 m6retre vonatkoztatva kb.
2 perc (HT-tGI ez nagyon is j6). m
Ha a fuggv6nyabrazolas nem jutott el a t6k6letess6gig hazankban.
ugy ezzel a programmal sem fog. de ha valaki nem akarja maga megfr-
ni a programot 6s szuks6ge lenne ra\ azt haszn6lni tudjaA program futtatasakor els<5 I6p6sk6nt bek6ri az abr6zol6shoz szuk-
seges parametereket. majd ezeket 6tszamftja a hasznalhatb 6rt6kekre.
Itt kap 6rt6ket a * 6s az e is. (*= 3.1 4. amit P ! ; e = 2,71 , ezt E I valtoz6-
n6v alatt talaljuk).

M^sodik I6p6sben a mem6riaban val6 helyfoglalas tort6nik meg. Els<5.
bal fels<5 k6ppont a 2001 0-dik byte. Innen indul a memoria nullaval va!6
feltoltese. beadott param6terekkel kiszamitott 6rt6kig. Ez biztosftia
hogy ne tort6njen folosleges ciklusl6p6s.
Harmadik lepeskent a koordinata tengelyek befrasa tort6nik meg.

;f;k
e " sz^nd6kosan nem akartam egys6geket bejelolni. mivel a (pel-

dakb6l Iathat6). nem csak fuggv6ny rajzolasra hasznalhat6 6s zavar6
lenne.

Negyedik lepes a fuggv6ny inputk6nt tortent bek6r6se 6s betolt6se
a meghatarozott sorba. amir<5l k6s<5bb lesz sz6. Otodik I6p6sben a
fuggvenyertekek szamftasa 6s betolt6se tort6nik a mem6riaba.
Ha a szam tott 6rt6k nines az 6rt6kk6szletben. vagy a fv. nines ertel-m!^e

n(

K.cDD?!n
ald °SZtas '

nem me9engedett argumentum), akkor
ezt az ONERROR utasftas segfts6g6vel at tudjuk I6pni: nem fog meg-
6llni a program fut6sa.

9 *

E
c

Ut
f.

n Q
?X

f^ftel ki6rt6ke!6s6re kerul sor. hogy 6ppen mit szeretn6nk
csinalni. Itta Iehet<5s6g:

f. Uj tartom6nyt szeretn6nk 6rteimezni, ezzel kitoroljuk az el6z6
fv-t is.

f" t

Fv^bei
'

r

l
S: ,U Van ,ehet<5s69 ujabb egyenletrendszer befrasara.

igy tobb gorbe egym6sra rajzol6s6ra is.

3. A szamitott gorbe (gorb6k) kirajzol6sanak m6dja: az utoljara befrt
gorbe egyenletrendszere a k6perny<5n 6s a nyomtaton is megjelenik.
4. Befejeztuk a munk6t.

h.t^Sl.x 0^ hf0m ,6Pcs5b6 ' ^Pul fel. A belso" ciklus egy 50

?n q t
'6 e9ys69 et k0,d ki (egy6bk6nt ez a legkisebb egys6g

..50x8 bitpont
( amit ki lehet nyomtatni). amelyet az abszcissza ira-

nyara annyiszor «sm6tlunk. mfg egy sort ki nem nyomtattunk. A koz6p-
so ciklus lefutasa sor^n soremel6s tort6nik. amelyet a sorok kivitelet
megval6sitd ciklus kovet.
E\6z6\eg mar megtdrt6nt a soremel6s beallftasa ugy. hogy az uj sorban
a pontok megfeleljenek az egyenletes osztasnak. Ezt a blokk v6g6n
vissza is kel I allitani. hogy a kellemetlen meglepet6seket elkeruliuk.
r-uggv6ny betolt6se. Ez egy magaban is jdl hasznalhat6. DEFFN
utasltast helyettesftd szubrutin. Igaz, a c6l 6rdek6ben j6l meg kellett
novelni. de nagyon j6l lehet haszn6lni.
A szubrutin lelke. az a gondolat, hogy a BASIC programban a valtoz6k
karaktereinek ASC k6dj6t taroljuk, a muveleti jeleknek 6s a fuggv6ny-
utasitasoknak pedig a tokenj6t. Ez ugy biztosfthat6. hogy az ..input
szovegb<5l kiv6gunk egy. kettfi. ha>om 6s n6gy karakteres csoporto-
kat. amit osszehasonlftunk a DATA-ban tarolt utasftasokkal. Ha van
olyan amivel egyezik. akkor az utasft6s k6djat olvassuk a sorban ko-
vetkez<5 helyre. ha nem egyezik. akkor az ASC kodot. Ilyenforman a
szubrutin altal nem 6rtelmezett utasft6st valtoz6nak fogja tekinteni

SZAM ITASTfCHNlKAl ME LlEKLfT 1316 JULIUS

BLOKK0IAGRAN

F6 PROGRAM ^START^

c

FUGGVENY- fSB

BETOLTES (syb)

Parameter be

Henoria helyfoglalas

Koordinita tg-k bei'ras

Fv.erteksza'Birtit

( Tovabbita'si leheHs^g )

a i

(

Nyomtatas

Fv, beke'r<*

_L
Muveleti jel

Logikai fiiggveny

Aritiietikai fuggv«nyV

Algebrai fiiggveny

Miperb6li kusfiiggYenyV

Valtozo

STOP
)

Betoltes: kod

_L

k
Kbvetkezo* kar

Egy k6plet betolt6s6nek formatuma

BE Y m 3 • SIN ( x ) t 2

1 *
t

2

3

4 SIN
5

6 Y 3 ( x ) 2

a program, fgy v6gigl6pegetve a szovegen minden karakter 6s utasita
a hely6refog kerulni.

A p6ldakon latni a futtat6s n6h6ny eredm6ny6t. Term6szetesen nem-
csak fuggv6nyt rajzolhatunk. hanem b6rmilyen abr6kat is. amit egyen-
letekkel lefrhatunk 6s azt osszemasoljuk. Ezt az OR 6s AND
segftsegevel. az IF. THEN. ELSE utasftasokkal v6gezhetjuk el. Annyi
m6dosft^ssal, hogy az OR helyett % jelet. AND helyett pedig & jelet
frunk a szovegbe. Nagyon ugyelve arra. hogy egy sorba kettfi utasft6s
nem irhat6. mert az INPUT rutin csak az els<5 jelig fogja 6rtelmezni
a szoveget.
Szabo La/os
Budapest XI.. Irinyi u. 9.



1986.

10 Q_S:CLEAR 250-.DEFIN1 A-H

20 PRINT'."Fugqvfcnyr a jrolo program

50 PRINT " UJ fu*Wvw>V belras"

40 G^Us INPUT " : " " I
G

50 H-5: INPUT " "»a;< • "i H

60 E= I: INPUT " max y "jE

70 F=*0: INPUT " min y "jF

BO D~l s INPUT " nagyitas M »D

110 CA«20010jCC*CA-MH-G)*<E-F>*. 125^

120 CLSiPRINT, "Memoria hel yfogl al as'

130 FOR AC*CATOCC
140 POKE AC,0
150 NEXT AC
160 A=CA+E*<H-G>«. 125

170 FOR GH*GT0H
180 POKE A, 128
190 A=A+1
200 NEXT GH
210 A*CA-G
220 FOR EF'ETOF STEP-8
230 PQKEA,255
240 A*A*H-G
250 NEXT EF
260 GOSUB 680
270 COCA-G
280 ON ERROR GOTO 660
290 FOR GH-6TOH
300 T~T-MJ

310 X*GH*U
320 ' Id© kerul a fuggveny

:

330 OY*D+.5
340 IF OE OR C<F THEN 390

350 A-<E~C>*. 125
36o Ej = 2A<7-£-»-£>A*8>

370 A»A*(H-G> +X*D+CC
380 POKEA, (PEEK (A) ORB)
390 NEXT GH
400 GOTO 590
410 CLS
420 PRINT, "Nyomt at a» '"

430 PRINT J*
440 LPRINT J*
450 LPRINT CHR*<27>:CHR*<64>
460 A^CA
470 LPRINT CHRf < 27 > : CHR* < 65") ; CHR$ < 8 > t

480 FOR EF»E-1 TOP STEP-8
490 FOR GH=G/50 TO H/50-1
500 LPRINT CHR*(27) i

CHR*(75>;CHR*(50),CHRt(48>;

510 FOR HH-1 TO 50
520 OUT 253, PEEK (A)

530 A-A+l
340 NEXT HH
550 NEXT GH
560 LPRINT
570 NEXT EF
580 LPRINT CHR*<27) ,CHR*<64>

590 PRINT," 1 uj tartomany ertel meze%*

600 PRINT ,"2 fugveny beira*"

610 PRINT

,

M 3 nyomtata*"
620 PRINT, "4 VEGE

"

MO I^Iy*:IF I*>"0" AND l*<»*« THEN 650 ELSE 640

650 ON VAL(I*> GOTO 10,260,410,670

660 RE8UME NEXT

til CLS S PRINT "A fugveny egyenlet... ";^^5S

690 INPUTZ*,V*:PRlNT,"legyel turelemmel v

700 J**Z*+"J "WO" i
"

710 FOR FB=l TO LEN<J*>

720 I*«HID*(J*,FB, I)

730 RESTORE
740 FOR AR«0 TO 9

760 I^IS-R* THEN DD-AR+205: GOTO 1030

770 NEXT AR
780 I*<-M1D«<J*,FB,2>

800 TD
l*%* THEN DD»143,FB-FB*1:G0T0 1030

810 I*«=HID*<J»,FB,4>

lit IF
A
?^R* THEN 0D-2O2: FB-FB+3: GOTO 1030

IsO THEN DD»149:FB»FB+3,GOTO 1030

860 I*=»MID*(J*,FB,3>
870 FOR AR-0 TO 13

1,0 THEN DD-AR^lS^B-Ff^.BOTO !030

9O0 NEXT AR

^ Tf^-tftK I.-Q. THEN *30 ELSE .O.O

930 FOR AR-0 TO 13

940 READ R
950 POKE HF+AR+FF ,R

960 NEXT AR
'

9 7<> IF I*~Q* THEN POKE HF+FF+5 , 205

980 FF=FF+14
990 FB'FB+2
10OO GOTO 1040
1O10 I*«=MID*<J*,FFt, 1

>

1O20 DD*ASC<I*>
1030 POKE HF+FF , DD

1040 PRINTI*;
1050 FF-FF+1
1060 NEXT FB
1O70 POKE HF+FF-M f 147

Kl^T*.*,*, .-.<.IF, THEN,E,SE.S«N, ,NT ,ABS,ERE .

IMP. POS, SOf(, RND, LOG, EXP'.CTOS'.SIN, TAN, ATN.SHX.CHX

1 K»0 DATA ,0,69, 33,209.88,206,69.33,209,206,88,4!,
208.5O

Y=4*SIN<X/P! )+COS(X)

Y»4*SIN<X/P !

>

Y*4«SIH(X/P!)+C0S(2*X)::

r\ /vs.

< /

X=4*C0S<T>+C0S<4*T> :Y=4*SIN(T)+SIN<4*T>

Y=3*SIN(T) : X=3*C0S(T>
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e s n c s a k

Az a/abb/ fr6s latszolag csak a VC 20-as
gtpek nem kis szamu htveinek szdl. K6z-
le'se'n gondolkodtunk is. hiszen ahogyan
ma mSr szinte foi sem merul ZX 81-es
anyagok koztese. igazabdl a VC 20-as
anyagok6rt sem vagyunk oda. Figyelme-
sen ve'gigolvasva a cikket, nyilvanvalova
v6lt azonban. hogy a benne I6v6 infor-
mAciok ugyanugy e'rve'nyesek a C 64-re,
a C 76-ra. mint a VC ZO-ra. Ami nem
egyezik a harom g6pen, az term6szete-
sen a kozolt cimek egy r6sze. (A BASiC
program 6s a v&tozdk tarol6s£val
kapcsolatos memdriac/mek azonban
azonosak a hArom gtpenl) Igy h6t ter-
m6szetesen a kdz/e's mellett dontot-
tunk.

Bar nem vagyok VC 20 tulajdonos, de
markatarskent nagyon egyiitterzek ve-
liik, amikor informaci6hi£nyra panasz-
kodnak, eze>t szeretn^m kozkinccse
tenni a BIT-LET-en keresztiil az err6l a
geSprol rendelkezesemre 6116 adatokat.
Roviden a taVszervezesrdl: A BASIC-
teriilet kezdete (innen kezdddik a fel-
hasznSI6i program) lekerdezheto a
?PEEK(43) + PEEK(44)*256 paranccsal.
3 kB-os b6vit6sn6l: 1024. 8, 16, 24 kB-os
b6vft6sekn6l

: 4608. A skalaris valtoz6k
kezdoclm^t a kovetkezo paranccsal
kaphatjuk meg: ?PEEK(45) + PEEK(46)*
245. Ezek a valtoz6k a program utan ko-
vetkeznek (tehat a kapott 6rt6k az
aktu6lis programhosszt6l fiigg) es a
program szerinti also el6fordulas sor-
rendjeben ta>ol6dnak, eloszor van az
azonosit6, azut6n az erteke. String-
vSltozd eset6n itt csak a string hossza
6s egy mutatd all, mely a stringmezo-
ben ta>olt karaktersorozat kezdocfmet
adja. Az e>tekek ta>olSsi m6dja: bindris
kettes komplemensk6d. Itt tarol6dnak
a felhasznal6 altal definialt fiiggvenyek
is, de szinten csak mutat6kkal. A skala-
ris v6ltoz6k ut6n kovetkeznek a tombok,
a kezdficlm: ?PEEK(47) -PEEK(48)«
256 paranccsal irathat6 ki. A tombazo-
nosft6 ut£n a kovetkezo tombre mutat6
pointer all, azt£n a dimenzi6sz£m, majd
ezek nagysaga kovetkezik, s ezek utan
jonnek a tomb elemei ugy, hogy a di-
menzion6las elsfi indexe valtozik a leg-
gyorsabban (ez ketdirrienzios esetben
oszlopfolytonos tarolast jelent). A'va-
I6s elemek 5, az egesz elemek 2, a
stringek 3 byte-on tarolddnak.
Egy uj skalaris valtoz6 elso alkalmaza-
sakor az egesz tombterulet 7 byte-taK
magasabb cimre kerul, mert a skalaris
v3 Itozok es a tombok kozott ,.helyet kell
szoritani" az ujonnan bevezetett valto-
z6nak.
A tombterulet veget megadja a kovet-
kezfi parancs: ?PEEK(49) + PEEK(50)»
256. A stringmezo kezdete megkap-

hat6
: ?PEEK(51 ) + PEEK(52) »256, a vege,

mely egyben a BASLC-terulet vege:
?PEEK(55)-f PEEK(56)*256 paranccsal.
Az utbbbira vonatkozo ertekek : alap-
kiepitesben 6s 3 kB-os bovitesn6l:
7680, 8 kB-os bovitesnel: 16384, 16 kB-
osnal: 24576, 24 kB-osnal: 32768.
A tombterulet vege 6s a stringterulet
kezdete kozott van a szabad mem6ria-
teriilet, ennek a nagysagat adja meg a
FRE(X) fiiggveny. E teriilet nem biztos,
hogy teljesen ures, tartalmazhat olyan
stringeket, amelyekre mar nem mutat
mutatb (mert megvaltoztattuk a
stringvaltoz6 vagy tombelem 6rt6k6t).
Ha a program fut£sa sor£n az elobb em-
Htett k6t mezfi osszeer, akkor egy belsS

eljaras general6dik (GARBAGE COL-
LECTION), mely megvizsgalja, hogy
valamennyi karaktersorozatra mutat-e
mutat6. Ha igen, akkor OUT OF ME-
MORY iizenettel lead a fut6s, ha nem,
akkor a stringeket tdmdriti, s ha ele-
gendo a felszabadult hely, akkor foly-
tatodik a program futdsa. (Vigydzat:
az emlftett hibauzenetet kapjuk akkor
is, ha a verem telt be, peldaul sok cik-
lust 6s/vagy szubrutinhivast agyaztunk
egymasba.)
Az ebbol levonhatb kovetkeztetesek, ta-
nacsok: mem6riaigenyes program-
jaink ir^sakor ,,banjunk takarekosan"
a stringekkel 6s a mar nem haszndl-
takat tegyiik uresse. A kezdeti idoben

0 Sorveg 66 B 133 INPUT 169 STEP
1-31 fi7 r*U 1 OH DIM 170 +
32 Space 68 D 135 READ 171
33 1 69 E 136 LET 172 •

34 N 70 F 137 GOTO 173 /
35 # 71 G 138 RUN 174
36 $ 72 H 139 IF 175 AND
37 % 73 I 140 RESTORE 176 OR
38 £r 74 J 141 GOSUB 177 >
39 75 K 142 RETURN 178
40

( 76 L 143 REM 179 •<

41
) 77 M 144 STOP 180 SGN

42 * 78 N 145 PN 181 INT
43 79 O 146 WAIT 182 ABS
44 80 P 147 LOAD 183 USR
45 81 Q 148 SAVE 184 FRE
46 82 R 149 VERIFY 185 POS
47 / 83 S 150 DEF 186 SQR
48 0 84 T 151 POKE 187 RND
49 1 85 U 152 PRINT* 188 LOG
50 2 86 V 153 PRINT 189 EXP
51 3 87 w 154 CONT 190 COS
52 4 88 X 155 LIST 191 SIN
53 5 89 Y 156 CLR 192 TAN
54 6 90 z 157 CMD 193 ATN
55 7 91 [ 158 SYS 194 PEEK
56 8 92 c 159 OPEN 195 LEN
57 9 93 ] 160 CLOSE 196 STRS
58 94 i 161 GET 197 VAL

|59 95 162 NEW 198 ASC
60 96-127 Ores 163 TAB( 199 CHR$
61 128 END 164 TO 200 LEFT*
62 > 129 FOR 165 FN 201 RIGHT*
63 ? 130 NEXT 166 SPC( 202 MID*
64 131 DATA 167 THEN 203-254 Ores
65 A 132 INPUT 168 NOT 255
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tanulsagos a ?FRE(X) gyakori haszna-
lata es a kapott eredmeny ertekelese.

Visszaterve a tarszervezesre, a program
tarolasat egy abran mutatom be. A
BASIC utasitaskeszlet alapszavait egy
byte-on tarolja az interpreter, melynek
erteket tokennek nevezzuk. A mellekelt
tSblazat a VC 20 tokenjeit tartalmazza
decimalisan. A 32 es 95 kozotti jelek
egyben ASC ll-kodok is. A szamok taro-
lasa ASC ll-koddal tortenik.

A fentiek ismereteben olyan fogasokat
is alkalmazhatunk, amelyet a VC 20-on
alkalmazott BASIC-verzio nem ismer.
IMehany otlet: lokalis tombtorles. A
legutoljara dimenzionalt tombot torolni
tudjuk, ha a dimenzionalas elott el-

mentjuk a tombterulet veget jelzd ket
byte erteket, majd mikor ma> nines
sziikseg erre a tdmbre, akkor vissza-
toltjuk a korabban megjegyzett erte-
keket, igy helyet szabadithatunk fel a
mem6riaban. Hasonloan tortenhet ska-
laris valtozok torlese, de vigyazni ke(l

arra, hogy a felette levo tomboket is

mozgatni kell ,,visszafel£" a tarban,
mert ez az interpreter nem teszi meg
helyettiink (o csak „f6lfel6" mozgat
automatikusan). A vegrehajtas a PEEK
es a POKE utasitasok megfeleld alkal-

mazasaval teheto meg.

Hasznos tudni, hogy a kepernyomemo-
ria alapkiepltesnel es 3 kB-os bovites-
nel 7680-8191 kdzdtt, 8. 16, 24 kB-os bo-
vitSsek eset6n 4096-4607 kozott van,
a hozzarendelt szinmemoria a fenti sor-
rendben a 37888-38399, ill. 38400-
38911 kozott helyezkedik el.

Gyakorlottabb felhasznalas eset6n
sziikseg lehet a BASIC teriilet hatarai-
nak m6dosi'tasara. PI. BASIC-bol gepi-
k6du rutint hlvunk vagy karakterkesz-
let-m6dosftaskor stb. Az elsonel a gepi
k6du program tarol^sara kell a hely, a
masodiknSI pi. ekezetes magyar betuk
alkalmazasahoz a ROM-bol a karakter-
keszletet at kell masolni a RAM-ba,
hogy azt modosithassuk, hiszen alta-
lunk csak a RAM frhato es utasitanunk
kell a gepet, hogy az uj keszletbol dol-
gozzon.

Az eltolas nagysag^t term£szetesen eld-
re ki kell szamolni. Egy pelda: A BASIC-
terulet veget 512 byte-tal lefele toljuk
(7680-t6l7168-ra). POKE 55, 0:POKE 56,
28:CLR es termeszetesen Return. Ma-
gyarazat: 0 1 + 28 256 = 7168. A felsza-
badltott 512 byte-on elheh/ezhetd pi.

egy gepi k6du rutin. A BASIC als6 ha-
taranak felfele tolasa, ill. ezeknek mas
membrianagysagnal val6 alkalmazasa
hasonloan tortenhet.

£rdemes meg tudni a NEW nem torli a
t6nyleges programot, hanem a skalaris
konstansok eleje>e mutato pointert
(45 es 46) allitja £t es torli az elso sor
mutat6jat mely a masodik elejet adja
meg.

A tovabbiakban nehany, altalam ismert
POKE utasitast es azok hatasat adorn
kdzre

:

POKE 657, 128 ill. POKE 657, 0 iras kis- es nagybetuvel

POKE 810, 0: POKE 811, 0 letiltja a GET-et

SYS 65499 nullSzza a Tl es a TIS v£ltoz6kat

SYS 65511 valamennyi file-t lezarja

POKE 199,1 RVS ON
POKE 199,0 RVS OFF
POKE 774,0 sorszamlistazcis

POKE 774,200 tiltja a list£z£st

POKE 792,2 RESTORE hatilstalan

POKE 792,173 RESTORE normal

POKE 37148,251 leallitja a magn6 motorj£t

Vegezetul a konnyebb erthetoseg ked-
veert, a cikk elso reszeben leirtakat egy
vazlatos abraval illusztrAlom. Az abra-
hoz fuzott megjegyzes: A VC 20-hoz
sokfele bovitomodult hasznalnak. Ezek
kozul a nagyobbak tarszervezese olyan,
hogy a boviteskeppen hasznalt munka-

A Commodore-ok tarszervezesere

teruletek tobb darabban helyezkednek
el a mem6ri£ban es kozdttuk mas celra

hasznalt teruletek vannak.
Az alkalmazashoz sok sikert kivan

Szabo Istvan Budapest,
t6r 10/b VI. 2. 1055.

N£phadsereg

a vazlatos BASIC-terulet

bas i c ska- tOH- sza- str i n
prog- lar

bbk bad gek
ran

LB 43

HB 44

45

46

47

48

49 51

50 52

53

54

az utolsonak beadott

55

56

string

GRAF I K A : C-64
A Commodore gepek programtarolasi rendszere

A PROG RAMS OR OK TAROLASA
C3 soros peldan) sort

1 . sor 6 LB | HB LB 1 HB utasitasok 8n ut

.

sorsz

.

4
2 . sor

utolso
<3 . )sor

LB | HB LB 1 HB utas i tasok eM Ut . sorsz

.

LB
| HB LB HB utasitasok e 6 Bnut, sorsz

.

sor - es prograMveg je

1

LB=also byte
HB=felso byte
GRAFIKA C-64

nut . =HUtato
sorsz . =sorszai

A szerkeszto azert van.

hogy a lap olyan legyen.

amilyenek az olvasoi!
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Szmte minden p6ldat£rban szerepel az alabbi, kezd<5knek szol6 fel-

adat: Helyezzunk a k6perny<5 soraiba annyi pontot veletlenszeruen,

amennyi egy sorba elfe>! A feladat pontositasa helyett inkabb meg-
adjuk a megold£st - a kedvenc C 1 6-ra:

1 fur1

«

GRRPMICO i

1

tie FOR S-0 TO 23
r;-|r: Q=ri TO 3?

130 CHfiR 1,40*RND'0:' S, "•"
140 NEXT 0
|

"
1 1 NEXT S

1 98 GETKEV ft*

Futtatas el6tt probaljuk megtippelni. mennyire lesz ..telltett" vegul a

kepernyG?- Remelem, mindenki kicst meglepfldik elGszor. mennyi

ures hely maradt. azaz gyakran tesz olyan helyre pontot a g6p. ahol

mar el<5z<5leg is volt.

2. Talan meg varatlanabb a hatas. ha a kovetkez6 valtozattal pr6bal-

kozunk. amikor is nem el<5re meghatarozott az elhelyezend<5 pontok

szSma. hanem az els6 ism6tl<5d6sig dolgozik csak a g6p:

50 DIM R<40>
100 GRAPH I CO >

1

110 FOR 3=0 TO 23
12-0 DB=0FOR 0*0 TO 3?.«<Q>"*iHEXT o
130 0*36fftl P<0> '» IF fi<0>:> .5 THEN 150

1,0,3, GO TO 130140 D8-0B+1 *A<Q>"1 CHRP
Iff.© i;HRR 1 , 36,-3, STR*«rOD^
160 B-B+DB+1 NEXT S
170 PRINT ' PRINT B/24 ;

190 GETREV R*

,.struktur6tt" vattozat

50 DIM R<40>
1O0 GRAPH I CO,

1

HO FOR 3=0 TO 23
120 DB=0 i FOR 0=0 TO 3

130 DO WHILE fl<0><1.3
1 35 0*36*RND <0 > • DB=DB 1 R < O >

1 40 CHAR 1 * 0 • 8 , " • " LOOP
150 CHRP 1 ,36,S,STR*r0B>
160 B-B+DB+1 NEXT S
170 PR INT : PRINT B/24;
130 GETKEV R*

r.;o>=o nf:-t o

Praktikus okokb6l itt mar a soronkenti pontszamot is feltuntettuk.

s<5t az egesz keperny<5re vonatkoz6 Stlagot is kiszamftottuk. mert

annyira meglep<5nek erezzuk.

3. Innen m£r csak egy I6p6s a val6sz(nus6gszamitas talan legismertebb

paradoxona: a szuletesnap-problema. ami fgy hangzik: Mi a val6-

szinusege annak. hogy egy N f6s csoportban van k6t olyan ember,

akik az 6v ugyanazon napjan szulettek? ttrdemes ezt egy kb. 30 f<5s

osztalyban kipnobSIni! Mielfitt a P(N) fuggv^nyt kiveseznenk. pr6-

baljunk tippelni nehany <§rtekere! Vajon mekkora csoport eseten lesz

a val6szfnus6g 1 - konnyu belatni. hogy legalibb 367 ember kell

ahhoz, hogy teljesen biztosra mehessunk. Az els6 k6t feladatbbl

viszont mar sejthet<5, hogy ritkan kell ilyen soka elmennunk. Vajon

mekkora esSllyel lesz egy 183 f<5s tarsasagban ket ember, akik

ugyanakkor unneplik a szulet^snapjukat? P(N)-nel jelolve annak

val6szfnus6get, hogy egy N letszamu csoportban lesz k6t ilyen ember.

pr6baljunk becsleseket adni P(100). P(70). P(50). P(30) erte-

kekre

!

Ezek utan vizsgaljuk meg alaposabban a P(N) fuggvenyt!

Egyszeruseg kedveert - mint sok mas esetben is - az egyes P(N)

ertekek helyett pont az ellentett esemeny val6szmuseget szamftjuk Id:

mekkora esellyel nem lesz ket ilyen ember, azaz mekkora esellyel

lesz mindenkinek maskor a szuletesnapja? Ez nyilvan l-P(N) lesz.

Allitsuk valahogyan sorba a csoport tagjait (nevsor, magassag sze-

rmt. ez teljesen lenyegtelen a tovabbiakban). 6s nezzuk az els<5

szemelyt. 0 szulethet barmikor. szok<5evet is figyelembe veve az 6v

366 napjanak barmelyiken. A masodik emberrel mar nem lehetunk

ilyen nagyvonaluak, neki mar „csak" 365 nap jut. a harmadiknak

364.. . az n-ediknek ma> csak 366—n + 1 =367— n. Felhasznalva

a fuggetlen esemenyek szorzasara vonatkoz6 osszefuggest. es

kedvezfi osszes Iehet(5s6gek ar^nyat. konnyen ad6dik, hogy

366 365 364 (367 — N)
1 —P(N) m ...

365 366 366 366

A formula idealisan programozhato. fgy gyorsan ki is Irathatunk

- megfelel<5 elkepedes kozepette - nehany erteket.
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1. va/tozat

56 P* i i i i
» •

10O FOR 1=0 TO 1

1

110 FOR J=l TO 10
120 p=r*<:nr-h-< I* 10+ J ' -,'NR
125 VE-VE+P
130 NEXT J
140 PRINT < I+l >*10; TRB<5>

;

'F0 M ,TRB<:i2>, 1-P
150 NEXT I

160 PRINT "ELCO I8M. VHRTO E.=", VE

2. viltozat

30 DIM PO20>
50 P=l NRP=366
100 FOR I«l TO 120
120 P=P*cNR+l-I >/NR«P<l >=1-P
130 NEXT I

150 INPUT N IF M 12 THEM CND ELSE PRINT N.-POO 00 TO 150

Ismert. hogy a V valbszmusegi v&Wozd v£rhat6 erteke a

2\P<= 2\ P{V=i} k^pleten kivul 2p{V> i}.

formaban is kiszamfthatA Ezt hasznaltuk ki az 1 . valtozatban.

4. Teljesseg kedveert nezzuk meg a fuggveny gorbejet is. Celszeru

tobbszinu grafikat hasznalni. mert P(N) ma> N>100 eseten is ,.6r-

dektelen". viszont a ..nagyfelbontas" vonalai tul vekonyak!

50 P=l NRP=366
10O GRRPHIC 3.

1

110 TOR I»l TO 155
120 P=P*<'.NR+1-I>/NR PF=190-188*<J -P>
130 IF E/ie»lNT<X/ie> THEN DRRW , I . PP " ELSE DRRU 1 > I , 190 TO I • PP
150 NEXT I

5. £rzem annyira meglep<5nek az eddigieket, hogy ne alljunk meg itt

Hitet!enked<5k kedveert ..szimulalni" fogjuk ezt a szituaciot. Aki a szo

hozzavet<5leges jelenteset sem ismeri. annak Kiralv Zolta"n frasat

ajanljuk (BIT-LET 1 985. junius 27. - LIFT). Az alabbi program velet-

len szuletesnapokat general, egeszen az els6 egyezesig. Az egyezest

nemtombbel figyeh (mint II. es III. programokban). hanem a membria-
takarekosabb PEEK fuggvennyel a 150-es sorban. 87 az Ores kdr 0
keperny<5-k6dja. A 145-6s sorban azert kell m6dosftani az I. J erteke-

ket. hogy maradjon hely a htfnapok neveinek. 6s a napok sza mainak.

Ha valakit meg ez sem gy<3z meg, es lusta osztalyban. barati korben
kfserletezni. akkor... J. G. Kemeny (bizony, a BASIC egyik atyia) -
J. L. Snell-G. L. Thompson konyveben ..A modern matematika
alapjai"-ban olvashat6 a kovetkez6 (Muszaki Kiad6. 1871. 154-
157. oldalak): Az Egyesult Allamoknak 1970-ig 37 elnoke volt.

Pork es Harding elnokok november 2-an szulettek. Az elnokok kozul

1970-ig 35-en haltak meg. Jefferson. Adams es Monroe julius 4-6n
haltak meg

!

6. Kicsit n'mel az eddigiekre a kovetkez<5 feladat: mi a va!6szfnusege

annak, hogy el Budapesten ket olyan ember, akiknek ugyannyi szal

haja van? Igen konnyu belatni. hogy biztosan van ket ilyen szemely

-

m6g ha a teljesen kopaszoktbl el is tekintunk, akkor is! Ehhez csak
azt kell tudni. hogy barkinek felmilli6na"l kevesebb szal haja van.

A harmadik program minimalis valtoztatasaval ..megvallathatjuk" ezt

a fuggv^nyt is. (A 110, 120. 130-as sorokban 10 helye>e tetsz<5leges

azonosft6t irunk!) Bizony meglep<5. hogy egy nagyobb iskolaban

(900 f(5 korul) mar otven szazaleknal nagyobb az esely k6t ,.egy-

forma feju" gyerekre! Egy kozepes faluban pedig (3000 lakos), ma>
egy ezrel6kn6ljdval kisebb ar&nyban varhatb csupa kulonboz<5en
..borzas" szemely! Az els<5 ismetl<5des varhat6 ert6ke - felmillioval

alaposan tulbecsulve az emberi hajallomanyt !
- durvan 885 f(5!

Kettflszazezer hajszalat feltetelezve pedig. mindossze 500 szemely a

varhatb ert6k. Ezen a ponton a probl^ma mar nem is paradoxon. ha-

nem a szamft6g6ptudomany egy igen drdekes fejezetecskeje: a

..hesseISs" (angolul hashing) problem^ja, amivel reszletesen foglalko-

zik D. E. Knuth klasszikus konyve: The Art of Computer Programming
3. kotet. A konyv magyar fordltSsa hamarosan v^rhat6 a Muszaki
Kiad6nai.

7. Csak rovid fzelft<5t kfv^ntunk nyujtani a val6szinus6gszami'tcisi er-

dekesseg vilag^b6l. Tov^bbi furcsasa"gok olvashat6k. W. Weaver:
Szerencse kisasszony (Gondolat. 1979) konyveben igen erdekes,

anekdot^z6 stflusban. Igenyesebbeknek Szekely J. Gibor: Paradoxo-
nok a veletlen matematika"j^ban (Muszaki Kiad6. 1982) muvet aj^in-

Ian3m. A szuletesnaphoz hasonl6an egyszeru problem^ktbl igaz^n
bonyolultakig fvel. es kozben sok torteneti erdekesseggel is szolgal.

elvegre ..a legtobb tudomany tortenete - a matematika'^ is - para-

doxonok tortenete".

Tdrdk Turul

m

Szeretne hat6konyabban programozni C-64-est?

Jobban kihasznalni grafikus printer^nek adottsagait?

Ebben nyujt seglts^get Onnek a PRINTER BASIC nyelv!

PRINTER BASIC: Mi ez?
A C 64 alap BASIC nyelvenek I6nyeges b6vitese. Uj, kezdok

altal is kenyelmesen hasznalhat6 BASIC utasitasokat szol-

galtat a grafikus nyomtatdk kezelesehez. A nyomtatdn
letrehozhat6 abrak meretei

:

Vfzszintesen 480 pont
Fuggolegesen 392 pont
A PRINTER BASIC 8 Kbyte-os cartridge ROM-ban keriil

forgalomba, amelyet a C 64-es expanzi6s pontjaba kell

helyezni. A g6p bekapcsolasa utan a PRINTER BASIC
rovid iizenettel azonnal jelentkezik.

A cartridge ara: 6900 Ft

Iskolak reszere: 3600 Ft

Megrendelesre elkuldjiik Onnek - tesztelesre is - a

PRINTER BASIC cartridge-t a felhasznalbi kezikdnyvvel

egyutt. Ha megnyeri tetsz^s^t, megvasarolhatja, ameny-
nyiben nem talalja sziiksegesnek munkajahoz, ugy a kiilde-

m6ny visszajuttatasa 6rv6nytelenlti megrendel^s^t

!

Clmunk: HARDSOFT Szamltastechnikai GM
2440 Szazhalombatta. R6zsa F. u. 32.

Etadom vagy e/cserd/em Commodore 16, ill. 64 szamito

gepre k^szitett angol 6s orosz nyelvi oktat6programjai

mat.
Tel.: 143-031, 330-346 Kalman Albert

C-64 gSpi kddot tanuidkf
Elemz6sre felajanlok ket gepi k6du programot (ketjateko-

sos lovolddzds, illetve teljes k4perny6s eletjatek). Visz-

szafejtesuk hasznos lehet a 6510-es utasltasok hasznala-

tanak meg6rtesehez.
Akit erdekel, kuldjon kazettat, 6s megclmzett, felbelyeg-

zett valaszborltSkot. £rdekl6dni lehet az 558-958-as tele-

fonon, vagy Iev6lben. ^
Nagy Balint r Bp. 1122 Gaal Jbzsef u. 4. w

Commodore 64 gepre angol-l. (3 lemez), angol-H. (4 le-

mez), nemet-l. (3 lemez), n6met-ll. (4 lemez) teljes tan-

folyami anyagot tartalmazo programok kaphatbk leme-

zenk^nt is.

ADFELOR GMK. 1027 Budapest, Martirok utja 26. fsz. 3.

Tel: 151-224

Ajanlom C-64- re irt programomat. amely a mezdgaz-

dasagi nagyiizemeket erdekelheti elsosorban. Ket al-

programb6l all, amely kulon-kiilon is futtathat6.

Az els6 r6sz a szantbfoldi n6venyved6g6pek (permetez6,

porozd es granul6tumsz6r6k) beallitasat segiti. Az ehhez

sziikseges szamftasokat elvegzi a felhaszn£l6 igenyei

szerint, de ajanlatot tesz a beadott adatok alapjan a legked-

vezobb beallit^sra (id6- 6s uzemanyagtakarekossag).
A programlemezen tarolja az 6rv6nyben I6v6 nov6nyv6d6-

szerek engedelyokiratanak legfontosabh eloirasait, Igy a

szer nev6nek megadasa utan kinyomtatja a munkav6delmi,
elsosegelynyujtasi 6s kdrnyezetv6delml tudnival6kat.

A program v6geredm6nyk6nt - a megadott adatok alapjan

- minden tekintetben teljes Ndv6nyv6delmi Technol6-

giai Munkautalvanyt k6szlt.

trdekl6d6s eset6n a helyszlnen bemutatom.
L6z6r J6zsef, Szentes, J6zsef A. u. 8/a. 6600

Aruhazak. reklAmiigynoksegek r6sz6re ajanljuk rekl&m-

szdvegszerkesztd programjainkat I Konnyen, szaktudas

n6lkiil 6IHthat ossze Commodore 64 sz6mlt6g6ppel 6s VC
1541 floppyval rekl6mszovegeket 6s grafikakat tartalmazb

musorokat, melyeket a kirakatban folyamatosan bemu-
tathat

!

Videdra is felvehetd I

K6rjen dtjmentes taj6koztat6t

!

AJKASOFT SZAMiTASTECHNIKAl GM., Ajka, Voroshad-

sereg ut. 110.

SZAMiTASTECHNIKAl MEUERLCT MIS JUUUS

10 OATfi 0.31,60.91 , 121, 152, 182,213,244,274, 30^, 33?
12 DflTO JRN . FEB , NfiP , OPR , MRJ, JUN, JUL, AUG , 3ZE . OKT , NOV, DEC
30 DIM HC12>
40 GRAPHIC 0.

1

50 FOR 1-1 TO 12 RERD H<I>«NEXT
70 CHRR 1.5-2, H

1 2345678?0 1 234567890 1 2345t-7S50 1

"

72 CHRP l,5,l, M llllilllii 222222222233"
SO FOR I =4 TO 15 = RERD R$ CHRP 1 . 1 .

I

,
R* i NEXT

! li? R~ INT - ::67*--f.D' 0 M • H-|» » 1

120 FOR 1=^1 TO 12 IF R>H<I> THEN 140
130 11=1 1=15
1-40 NEXT I

142 IP K14 THEN 11 = 1

145 I - 1 1 - 1 J-R-H<I>«-5; 1 = 1 + 3 P=3O72+40#I+ J
150 IF PEEK' P ><:>87 THEN CHRP 1 . J , I , "O" GO TO 110
160 CHRP 1 . J , I •

"
• "

• CHRP 1.2, 20 , "

"

170 PRINT N,".-IK S2EMELV MRR ISMETLES !

"



Tisztelt Szerkesztoseg

I

Rengeteg program, koztuk sok /6t6kprogram csak floppyrdl jon be a C 64-es
g6pen. Sok tirsam prdbilkozik ezeknek magndra Ir6s6ra. tobb-kevesebb
sikerrel. Azokat a programokat. amelyek tobh r6szb6l 61/nak. hogyan lehet

Atlrni magnds valtozatra?
Van-e o/yan utasit4 s, ami a gepi kddu programot kilistazza, hogy ..bale le-

hessen nyulni"?
Van ezzel kapcso/atban egy misik problemAm is. A TURBO TAPE gyorsftd-

program azt hiszem. o/yan he/yre toltddik. ahovA a betoltendo fdprogram
kerul. Igy van ez? Ha igen. hogyan lehetne ezt kikuszdbolni. hiszen emiatt
igen sok jd program hibAs lesz. nem lehet futtatni.

Bognar Akos. Budapest, Lavandula u. 20. 1124

A tobbreszes programok atirSsara a legjobb (6s legelterjedtebb) mbdszer
szerint eloazor is egyreszest kell beldle csinalni. Az eljaras a kovetkezS:
A reszprogramokat nem az eredeti helyiikre kell tolteni, hanem kdzvetlenul
egymas utan. majd ki kell egesziteni egy rdvid gepi k6du rutinnal. ami indi-

taskor a programreszeket a helyukre teszi. 6s az eredeti program inditasi

cim6re adja a vez6rl6st.

Ket kArddsem van:
1. /gaz e, hogy a Commodore 64-re irt ..AUSTRO COMP program csak
lemezegyseggel hasznAlhatd?
2. Ha igen. akkor van-e ehhez hasonld program magndra ?

Kiss Rdbert. Kdrds/adAny. Ddzsa Gy. 78. 5516
Igen. igaz. Sajnos nem tudunk hasonl6 kazettar6l betdltheto programr6l.

Lehetosegem lenne egy Sinclair Spectrum szAmftdgep rnegvete/ere. Szeret

nem megtudni. hogy a ZX Spectrum 48 K-s jAtAkprogramok futtathatdk-e

Sinclair Spectrum + gdpen? Lehet-e csatlakoztatni ZX Spectrum inter-

face-eit Sinclair Spectrum* g6phez?
Szabd Zoltan Budapest. Marx u. 105. 1181

Ugyanez a kerdese Anta/ics belAnak (Bp. Pusztaszeri ut 9/B. 1025) is.

Lehet hogy kor6bbi irasai nkb6l nem derult ki egy6rtelm0en : a Spectrum 6s

a

Spect'rum+ g6pek kizardlag a billentyQzetben t6rnek el, egy6bk6nt teljesen

megegyeznek. Igy a programok futtathatok 6s az interface-ek is csatlakoz-

hat6k.

Nekem is az a szerencses problemam adddott. hogy hamarosan dontenem
kell. milyen szAmitdgApet vAsAro/jak. KArem segftsenek a vAlasztAsban.

Elsdsorban a C 64-es 6s a C 128-as gip osszehasonlltAsAra lennAk kfvAncsi a

hang a kApernydkezelAs 6s az esetleges szoftverkompatibi/itAs szempontja-

bdl. Azt is szeretnem tudni. hogy a C 128-as kompatibilis-e a 64-eshez hasz-

nAlhatd perifAriAkkal.

Szabd Ferenc. Szentlaszld. Zrlnyi u. 3. 8893.

Eredeti elhelyezkedes Osszerakott program, Futtatas

kazettara kiviheto

(kazettarol beolvasas

utan is igy helyezkedikel

)

1 . A C 128-asnak k6t ,,uzemm6dja" van. Az egyikben teljes eg6sz6ben azo-

nos a g6p a C 64-essel. teh6t mindent tud, amit a 64-es. A 128-as uzemmdd-
ban a C 64 BASIC szinten alulr6l kompatibilis a C 128-as g6ppel. Minden

,.tiszta" BASIC-ben meglrt (lefordlt6s n6lkiil) program viltoztat6s n6lkul

f'uttathat6 C 128-as uzemm6dban. x l
A k6t g6p mem6ria kiosztasa nem egyezik meg. (POKE. PEEK. SYS cimzesek

nem kompatibilisek.)
2. Hang: -

'

A C 128-as hangjinak programoz6s6ra a

SOUND
ENVELOPE
VOL
TEMPO
PLAY 6s
FILTER
utaslt6sok 6llnak rendelkez6sre.
3. K6perny6kezel6s: .

t , ..-.„,
Erv6nyesek az 1-es pontban leirtak. A C 128-as tobb utasitassal bdvitett

BASIC-je az On. ablakos m6dszer haszn6lat6t is Iehet6v6 teszi (WINDOW
utasitas).
4. Szoftver kompatibilitis:
A g6pi k6dban meglrt 6s a lefordltott programok nem futtathat6k a C 1 28-as

uzemm6dban.

A szabvinyos MPS nyomtat6k ugyaniigy haszn6lhat6k. mint a C-64 eset6-

ben. A nyomtatis programoz6s6t a C 128 BASIC 7.0 verzi6ja jobban t4mo-

A
8
C 64-es g6ppelelk6szitett file szerkezet a C 128-as uzemmodban is hasz-

nalhat6 valtoztatas n6lkul.

reszprogram 3.

reszprogram 2

reszprogram 1

reszprogram 3

reszprogram 2.

reszprogram 1.

szetrako es indito

program

reszprogram 3 .

reszprogram 2

re'szprogram t

K6t dologra kell ugyelni:
1 . A r6szprogramok mozgat6s6nak sorrendj6re ugyelni kell, nehogy fontos

programr6szeket 6tlrjon. „*o.^ VCD . IAI on km
2 Szalagr6l tort6n6 betdlt6s eset6n, ha az a BASIC vagy KERNAL ROM
aia keriil, ? LOAD ERROR hibajelz6st kapunk. (Ekkor nem a szalag rossz.sOt

a program is j6l toltddik be.) Tudom6sunk szerint a V 3-TURBO az egyetlen

turbo program, amely ezt a folosleges hibajelz6o\ kiv6di.

K6tfajta program eset6n a szalagra m6sol6sa a fenti m6don nem oldhato

^amelyik fut6s kozben aktivan haszn6lja a floppyt; adatokat. program-

r6szeket tolt be r6la,
. , x .

- amelyik betolt6s ut6n vagy kdzben azonnal indul. Ezek egy r6sze KftOTtft-

r6l toltve nem m0k6dik. ez6rt a betolt6 programr6szt 6t kell irni. Ehhez

viszont a g6pi k6du programozis alapos ismerete szukseges. _

Gondot jelenthet m6g. hogy a betoltendft program tolt6s kozben 6tirja a

TURBO TAPE programot. Ezellen megfelelS v6delem a program egyr6szes-

s6t6tele. Sok turbo elsz6ll hosszu, b6r egyr6szes programok betolt6sekor

is. Ilyen esetben a V 3-TURBO haszn6lat6t javasoljuk.

A bSvitetlen g6peng6pi k6du programok kilist6z6s6ra nines utasitfis. Az un.

DIASSEM BLER programokkal lehet ezt (is) megtenni. Ezek kozul a legel-

terjedtebbek:
- PROFI MON 64
- SUPERMON
- HESMON
- HELTPLUS ChrabikEde

Onok eleg sokat foglalkoztak az AP/SZ akcidjival (akkor vettem 6n is a g6-

pet). Azt hiszem az AP/SZ akkor nem 4llt le. Tegnap kaptam egy levelet.

melyben t6J6koztatnak arrd/. hogy uj J6t6kkazett6k 6rkeztek. valammt e/6-

jegyzest vesznek fel memdriabdvltdre 6s botkorminyra. Es az 6raz 6lta am
ismertek kdzdtt a legolcsdbb I Azt hiszem itt kezdddik az igazi kereskede/em.

Reme/em Onok tovabbra is kozo/nek C 16 programokat. Ha lehet j6t6kprog-

ramot is. mart je/en/eg sajnos nekem nines. Valammt szeretndm kerdezm

van-e lehetdsdg egyes C 64-es programokat, melyek POKE utasltAsokat is

tartalmaznak. C 16-ra 6tirni. Vdlaszukat ioszondm.
Demeter Arpad. Szolnok. V&rkonyi t6r 20. IV. 5. 5000

K6rd6s6re v6laszolva: ^ *

1. J6t6kprogramot nem tul gyakran, de kozlunk.

2 loen. a C 64-es programokat megpr6b6lhatja 6tirni. Persze tudni kell.

hogy minek mi a megfelelSje. (Vannak POKE-k. a C 64-en, amelyek P6ld6ul

a 16-oson egyszerQ BASIC utaslt6sokkal helyetteslthetfik.)

Ami nem megy a 16-oson. az a sprite-kezel6s. mArped.g komolyabb 64-es

programok - p6ldaul a j6t6kok - ezt nem n6lkul6zhetik.



Kisfelbontasu

GRAFIKA

A Commodore 16 sz£rmt6g6pek legnagyobb
eltfnye, ahogy ez a Vallat6b6l is kitunt

a kiv^lo programoz£si nyelv. A CBM 3.5

BASIC biztositja sz£munkra. hogy a g6p
szinte valamennyi hardver Iehet6seget

ele>hessuk ..emberkozeli". egyszeru utasita-

sok segftseg^vel. Ennek k6szonhet<5en a

C 16-tal foglalkoz6 - amugy is szukos -

irodalom inkSbb a BASIC Iehet6s£geit

boncolgatja. a gepi k6du programozcisrril a

fontosabb membriacimekrfil kev6s informS-

ci6 jut el a felhasznal6khoz.

Az alabbi programozcisi ..fog£sok" ismer-

tet6s6vel f6leg azok szcimSra nyujthatok

segits^get. akik a nagyfelbonta"su grafika

alkalmazcisa helyett (amely 16 K-s ki^pi'tes-

ben ahg hagy helyet a program sz3ma>a) in-

kabb a kerakteres uzemm6d segi'ts6g6vel

pr6b£lj3k szmesebbe" tenni a programjaikat.

1. Programozhatd szinbillenytuk

A k6perny<5re kerul<5 karakterek szfne't BASIC-
b6l k^tfelekSppen hata'rozhatjuk meg: a

COLOR 1, (szink6d). (f6nyer6) utasft<§s-

sal, vagy a PRINT utas(t4ssal. az id6z<5jelen

belul elheiyezett vez6rl6karakterek segfts6g6-

vel. Ez ut6bbi k6nyelmesebb megoldas.

H3tr£nya, hogy igy csak 16 szfnt hasznSIha-

tunk a 121-b<5l. Ezt a 16 szfnt mi is tetsz^s

szerint kiv^laszthatjuk. Az egyes billentyuk-

hoz tartozb szink6dokat ugyanis a g6p
k6t helyen ta>olja a mem6ri£ban. A RAM-
ban a 275-290 ($01 1 3-$01 22) a ROM-ban
pedig (az alapbe^llftist) az 57667-57682
($E143-$E152) cfmeken. Az. hogy melyik

tSblcizatban k6dolt szfnek kerulnek kijelz^sre.

a 2041 ($07F9) cfm 7. bitjenek allapota

hata>ozza meg (0-7 bitek=8 bit). Ha a bit

magas. a ROM -ban. ha alacsony (bekapcso-

l£s ut^n ez a helyzet). a RAM -ban I6v6

szintabella .,el'".

A t£bl4zat a szfnk6dokat ugy t^rolja, mint

a k6perny6-szinmem6ria, vagyis a 0-3. bitek

hatcirozzcik meg a szfnt. a 4-6. bitek a f6ny-

er<5t. a 7. bit pedig a FLASH-flag. fgy a kurzor

utem6ben villog6 karaktereket is elfia" llftha-

tunk egyetlen vez6rl<5karakter segfts6g6vel.

A vez^rlokarakterek jelent^se fgy megva* Itozik

a C 64-en megszokotthoz kSpest. fgy az

inverz E betu nem a feh6r szfnt jelenti.

hanem a (CTRL)2 billentyukhoz rendelt

szfnt. (Bekapcsol£s ut£n ez term^szetesen

feher)

A mintaprogram 1. r6sze megvSltoztatja

a szfntabellcit. az eredeti szfnek helyett a C 64

szineit rendeli a megfelel<5 billentyukhoz.

Az (F1) gomb lenyomcisa uta'n a C 64

szineit hasznalhatjuk. az (F2) gombbai
pedig visszaterhetunk a ROM-ban ta>olt,

eredeti szfnekhez.

2. Tobbszinu (MULTICOLOR) karak-
terek
A C 64 szamit6g6phez hasonl6an a C 16
is Iehet6ve teszi tobb szinu karakterek meg-
jelenft6s6t. A tobbszfn uzemmddot a 65287
($FF07) cim 4. bitjenek magasra £llit£saval

kapcsolhatjuk be -

POKE 65287. PEEK (65287) OR 1 6

Ekkor az inverz karakterek helyett is normal

karakterek jelennek meg 6s eltunik a kurzor.

Ebben az uzemmtidban a (CTRL) 1 -

(CTRL) 8 billentyukkel az adott (6s a

fentiekben ismertetett m6don programozha-

t6) szfnu normal karaktereket kapjuk. a

(COMMODORE) 1 - (COMMODORE) 8

billentyukkel pedig tobbszinu karaktereket

melyeknek els6 szfne a (CTRL) (nem a

(COMMODORE)) lenyomasaval elfiallit-

hat6 szfn. a 2. es 3. szfn pedig a 65303
.($FF17) es 65304 ($FF18) cfmeken ta>olt

seg^dszfnek.

Egyszeruen, a PRINT utasftasok ut£n el-

heiyezett veze>l<5karakterekkel szabcilyoz-

hatjuk. hogy normal, vagy tobbszinu karak-

terek jelenjenek meg.

£pp ugy. mint a tobb szfnu bit-te>k6pes

uzemm6d bekapcsolasa eseten. a tobb szfnu

karakterek vfzszintes felbontSsa is fel^re

csokken. mivel fgy 2 bit hat£roz meg egy

pontot. (00=hatterszm; 01 =multi 1; 10=

multi 2; 11=multi 3).

Term^szetesen saj^t tobb szfnu karaktereket

is defimSlhatunk a normal karakterekhez

hasonl6an. (Ld. a BIT-LET altal kozdlt

karakter tervez6 programot. valamint dr.

Ury L£szl6 Commodore 64 c. konyv6"nek

II. kotetet.)

A multi color uzemm6d az alabbi utasftassal

szuntethetfi meg:

POKE 65287. PEEK (65287) AND 239
A minta program 2. r£sze a tobb szfnu

karakterek haszn^latat mutatja be:

2. A ket karakterke'szfet egyideju meg-
Je/enitSse

A C 1 6 Iehet6seget nyujt arra. hogy egyideju-

leg mindk^t. a nagy betu/grafikus 6s a kis

betu/nagy betu karakterk^szletet megjelenft-

suk a k6perny6n. A m^sodik karakterk^szlet

az inverz karakterek ..hely^re" kerul. fgy

azokat nem hasznalhatjuk.

Ezt az uzemm6dot a 65287 ($FF07) TED-
regiszter 7. bitjenek magasra ^llft^saval

kapcsolhatjuk be:

POKE 65287. PEEK (65287) OR 128

Ezt kovet6en a PRINT utasftasok mogott a

(RVS ON) es (RVS OFF) veze>l6karak-

terek kozotti szovegreszek nem inverzben

a kis betu/nagy betu karakterk^szlet megfele-

16 betuivel kerulnek kijelzSsre.

Megva"ltozik a keperny6k6dok jelent^se is;

a 127-n6l nagyobb k6d a m£sodik karakter-

k6szlet elem^t jeloli, fgy a 129 k6perny6k6d

az inverz A helyett kis a betut eredm^nyez.

Kil6p6s az uzemm6db6l:
POKE 65287. PEEK (65287) AND 1 27

Morvai Laszlo

1 8 KEV 1 ,
M POKE 284 i ,

0
" +CHR^ < 1 3 >

15 KEV2, 11 POKE 2041 , 128" +CHR*< 13>
20 :

25 POKE 285, 107
30 POKE 286,49
35 POKE 287,65
40 POKE 283 , 35
45 POKE 289 , 1 03
5O P0KE 290 f 97

60 END

SO
90 :

110 CIM=652S7:
115 Ml «65303 '

1 20 M2 =65304 >

125 =

130 POKE CIM. PEEKOI IM) OR 16
135 REM MULTICOLOR BE
140 POKE Ml, 69- REM MULT II = ZOL

D

145 POKE M2,65= REM MULT 1 2 = SZURKE
150 !

155 PRINT "fSNORMRL" REM <:CTRL>+3
160 PRINT "OMULTieOLOR**' REM <C=> +3
165
170 END

REM C= 3-RJ0ZSflSZIN
REM C* 4 SZURKE 1

REM C* 5 3ZURh::E 2
REM C= 6 VIL. ZOLD
REM C- 7 VIL. KEK
REM C= 3 SZURKE 3

REM tFF07
P.EM *FF17
REM *FF18
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Seres-FenyS-Balogh: A FORTH progra-

mozasi nyelv.

Muszaki K6nyvkiad6. 291. o. 84 Ft

(A FORTH - a BASIC mellett - a szem6lyi

szamit6g6pek leggyakrabban hasznalt nyelve,

mivel igen gyors programfutast tesz Iehet<5v6.

programokban is j<5l hasznalhat6 nyelv jel-

lemz<5it mutatja be. a FORTH-ban val6 gon-

dolkod6st6l a kompilerek jellegzetessegeinek

targyal6s£ig.)

Plenge-Szczepanowsky: SIMON's BASIC
gyakorlatok
Data Becker-Novotrade, 225 o. 355 Ft

(Reszletes magyar6zatokkal 6s ellen<5rz6

k6rd6sekkel ellatott „tankonyv", mely az

eredeti SIMON's BASIC kezikonyvnel ert-

het6bben 6s pontosabban ismerteti a BA-

SIC-b<5vft6s utasftasait, kiemelve annak gaz-

dag grafikai es zenei Iehet<5s6geit.)

Lother: Gepi k6du programozas haladbk-

nak- C 64, PC 128
Data Becker-Novotrade, 122 o. 319 Ft.

(A kdnyv - mely a „G6pi k6du programozas

a C 64-esen" c. kotet folytatasanak tekint-

het6 - a magas szintu gepi k6du program

elkeszfteseig vezeti el az olvas6t. A progra-

mozasban jartasak sz6m6ra is hasznos isme-

reteket nyujt a megszakft6stechnikanak es az

oper6ci6s rendszer rutinjainak kimerfto" elem-

zese.)

Erd6s Ivan: IBM PC, XT informaci6s kar-

tya
LSI ATSZ 72 o. 135 Ft

(Az IBM PC/XT felhasznal6i szam6ra szuk-

seges inform6ci6k, t6blazatok 6ttekinthet<5

gyujtem6nye)

Dr. Ferenczy Antal: C 64 Start (BASIC

tankonyv)
LSI ATSZ 167 o. 170 Ft

(A tankonyv - elmeleti bevezet<5 ut6n - min-

taprogramok seg(ts6g6vel mutatja be a

C 64 kezel6s6t, utasftasait. A gep BASIC
nyelvet nyelvleckeszeru szakaszokb6l saj6-

tlthatja el az olvas6.)

Dr. Dobay P6ter: Mikroszamft6gepes
programkatal6gus
LSTI ATSZ 178 o. 184 Ft

(Az 6vente megjelen<5 katal6gus legfrissebb

kotete az IBM 6s a Commodore gepcsaladra

kidolgozott programok Iefr6s6ttartalmazza, t6-

makorok szerinti csoportosftasban.)

Mikroszamft6gepkiallltasoktapasztala-
tai

LSI ATSZ 273 o. 228 Ft

(A kotet az 1985. 6vi Hannoveri Vasa>. a

parizsi SICOB es a muncheni PRODUCTRO-
NICA kiallftas tapasztalatait osszegzi. bemu-

tatva az eszkdzok, alkatr6szek. a k6szuT6kek.

rendszerek. valamint az alkalmaz6s leg-

kiemelked<5bb ujdonsagait.)

Pal-R6vbfr6: Hetedhet Commodore
Plus 4
Novotrade. 152 o. 99 Ft

(A C 16 gepet - melynek programjai futtat-

hat6k a Plus 4-en - bemutat6 ..Hetedhet"

kotet anyaga. a Plus 4 be6pftett szoftvereit is-

mertet<5 kiegeszftessel.)

F. Da Costa: A kalandprogram irasanak

rejtelmei. Hogyan Irjunk BASIC nyelven

az iskolasz&mlt6g6pre kalandprogra-

mot? Muszaki Konyvkiadd, 277 o.

63 Ft

A megyei idfiszamftas 1 341 . 6v6nek egy £pri-

lisi reggelen tortent. hogy a koztiszteletben

alio Bilb6 Baggins urhoz - aki a hobbitok

nepebol val6 - beallftott Szurke Gandalf.

a magus. Vele jott tizenharom torpe is:

Tolgyfapajzsos Thorin. a szamuzott kiratyi

ut6d es kfserete. Nem sok id6 telt bele. egy

kiad6s lakoma es beszelgetes utan Bilb6.

maga sem ertve. miert teszi, felkerekedett

veluk. hogy messze Keleten. a suhatagbeli

Erebor alatt felkutassak a nagy torpekincset.

a kiralyok kincs6t.

Hosszu utjuk sor6n sz6mtalan hfres tettet

hajtanak v6gre, ismeretlen n6pekkel kevered-

nek harcba 6s baratsagba. A keperny6n

sorra tunik fel K6z6pf6ld. ErdGelve. Kodhegy-

s6g, Vadonfold - a kalandos utaz6s alloma-

sai. A k6pek alatt pedig az uj es uj veszedel-

mek leJrasa olvashat6. es a szamit6gep el<5tt

ul6 Bilb6nak (vagy a j£t6kosnak, aki a kis

hobbit viszontags6gait eli ujra) dontenie kell.

hogy hogyan vagja ki magat.

A sz6mft6g6pes j£tek clme: The Hobbit, mely

Tolkien azonos (magyarul: A Bab6k) cfmu

reg6nye alapjan keszult. Szoveges jatek: a

jatekosnak be kell billentyuznie a kalandos

helyzetekben helyesnek (telt utasftasokat;

a k(ser6 grafika csak a szfnhelyeket illuszt-

r^lja. A g6ppel val6 kommunik^ci6 nyelve

a kiilon e celra kidolgozott. leegyszerusltett

angol. az Inglish/lnglish.

Az ehhez hasonl6 j^tekprogramok, melyek-

ben a gepbe bevitt. illetve az altala ktfrt szo-

vegeke a W szerep, a szamftastechnika h6s-

koraban. a nagyszamft6gepek idejen voltak

egyeduralkod6ak, amikor a gepek meg nem
rendelkeztek a ma jellemz(5 grafikai Iehet6s6-

gekkel. Napjainkban is keszulnek ilyen jate-

kok - vagy az6rt. mert irodalmi alapanyagra

Spulnek, vagy mert a gepnek 6s a j^t6kosnak

olyan informaci6kat kell egymassal kozol-

niuk. melyek nehezen volnanak kifejezhetfiek

grafik£val. Sok szempontb6l 6rdekesebbek

is ezek a jatekok, mint a vizualisan kival6an

megjelenftett urhaboruk 6s 0lddz6sek.

F. Da Costa konyve, ..A kalandprogramlras

rejtelmei" f6 r6sz6ben egy ilyen, szoveges

jatek (Kardhalak 6s Kincsek) elk6szit6s6nek

m6djat frja le, TRS-80 - vagy ami ennek

megfelel: HT 1080Z - szam(t6g6pre. R6szle-

tes segits6get nyujt a program elk6szit6s6hez

kedvet 6rz6 olvas6nak. a jat6k alapotlet6t<5l

a program alkot6elemeinek, rutinjainak ki-

dolgoz6san at a teljes programlista bemuta-

tasaig, elemz6s6ig. Attanulm6nyozasa utan

barki, aki valamelyest is konylt a HT g6p

programoz6s6hoz, k6pess6 v6lik hasonl6

izgalmas kalandjat6k megfras6ra.

A kotet masodik r6sze ezeket az ismereteket

b6vfti ki egy grafikai elemeket is tartalmaz6

j6t6k (Szornyek az utveszt<5ben) kidolgozas6-

val. A szerz6 a v6gs6kig kiakn^zza a TRS.

illetve a HT g6pek nem tul gazdag grafikus

Iehet5s6geit.

Nemcsak azoknak ajanlhatb e konyv. akik

sajat k6szft6su j6t6kprogramokkal akarjak

agyonutni ures braikat. Ki ne jart volna m6g

ugy. hogy belefogott egy program frasaba. de

f6lbehagyta - mert tul bonyolultt^ 6s atte-

kinthetetlenn6 valt a programlista, mert lefu-

tasa kivarhatatlanul lassu volt, vagy mert a

g6p mem6riaja kev6snek bizonyult a bevitt

adatok tarol6s6ra? A kotet szamos otletes

fog6st mutat be a programok strukturalasara.

az adatok tomorft6s6re, rendez6s6re. a gyors

adatel6r6sre. Tobb fejezet foglalkozik a prog-

ramfutas kozben beadott. nem BASIC-nyelvu

parancsok 6rtelmez6s6vel. Az itt lefrtak j6l

hasznosithat6ak olyan programok frasanal,

melyek laikus felhasznal6k sz6mara k6szul-

nek. Kulon kiemel6sre m6lto a fordfto. Ban

P6ter munkaja, aki az angol 6s a magyar

nyelv elt6r6 sajatossagaib6l. nyelvtanab6l

ad6d6 neh6zs6geket kiv6l6an athidalta e pa-

rancsoknSI.

Bitbd volt az els6 hobbit, aki hfress6 valt, de

bizonya>a nem az utols6. - a kotet elolvasasa

ut6n sz6mos hobbit. vandor 6s kalandor in-

dulhat utjara, hogy izgalmas ]6t6kban (6s

tomor, gyors programban) legy<5zze ellens6-

geit.

Plenge-Szczepanowsky: SIMON's
BASIC - Gyakorlatok Data-Becker -

Novotrade. 225. o. 355 Ft

A Commodore 64-es g6p a sz6mi'tastechnika

bogarhatu Volkswagenje.

A szamft6g6pek elterjed6s6nek korai idfisza-

k6ban ugyan sokan mas tfpusu g6peken ta-

nult6k a programozas alapjait - Magyaror-

szagon ez f<5k6pp az ABC 80 volt - de ez

csak egy szukebb, abban az idfiben vajtfulu-

nek szamit6 r6teget 6rintett. Az els<5. igazan

tomegesen elterjedt. mindenki 6ltal ismert



mikrog6p k6ts6gtelenul a C 64-es. az 1984.
6v szam(t6g6pe. Kival6 jat6kg6p. jok a grafi-

kus Iehet6s6gei, igy sz6mos haztartasban

megtalalhattf. Sokak szamara egyenl<5s6gjel

tehet6 a „C 64 6s a „szcimit6g6p" fogalmak
koz6. N6pszerus6g6t els<5sorban alacsony
ara 6s a korabban p6ldatlan szoftvervalaszt6k

segftette el6.

Ennek ..kdszdnhet<5en" olyan feladatokhoz
is ig6nybe veszik (ig6nybe prbbaljak venni).

melyek ell6t6sara val6jaban nem alkalmas.

Szamos vallalat irodaiban megtalalhatti, ahol

p6nzugyi. nyilvantartasi munkak egyszeru-
sft6s6re vasaroltak. - itt tobbnyire kudarcot
vallott.

Sok kezd<5 maganfelhasznal6nak is csal6dast

okozott a g6p. Programozasi nyelve - a

BASIC 2.0 - meglehetGsen strukturalatlan.

Grafikai 6s zenei Iehet6s6gei - melyek pedig
nagyban hozzaja>ultak elterjed6s6hez - az

alap BASIC-b<5l csak igen korulm6nyesen
erhet(5ek el. A programnyelv e hianyossagai-

nak. rossz tulajdonsagainak ellensulyozasara

keszulnek ujabb 6s ujabb b<5vft6sek a C 64
BASIC-j6re.

A legfontosabb ezek kozul - kis tulzassal

..A B0VfTtS"-nek nevezheto" - a SIMON's
BASIC. Altalanos c6lu; f6 szempontja, hogy
a g6pet emberkozelibb6 tegye. R6szteruletek

programoz6sShoz (pi. csak grafika) m6s b<5-

vit6sek inkabb ajanlhattfak, de valamennyi
kozul a SIMON's a legbaratsagosabb. Se-
gfts6g6vel j6l szervezett. 6ttekinthet<5 prog-
ramok frhat6k, szamos utasftcis segfti a k6-

nyelmes programozast. 6s egyszeru pa-
rancsokkal vez6relhet<5 a hang 6s a grafika

I is.

A DATA BECKER-sorozat legfrissebb. ma-
gyarul megjelent kotete e programnyelvet
mutatja be. KiemelkedG er6nye a rendszere-

zetts6g, pontossag - sokkal inkabb aj3nlhat6

g a felhasznaltiknak. mint az eredeti SIMON's
BASIC k6zikonyv. (Haszna>a valt a kotetnek.

hogy a szerz<5k a k6zikonyv figyelembe v6tele

n6lkul frt£k meg. mivel az hemzseg a bizony-
talansagokt6l 6s ellentmondasokttil.) Felhfv-

ja a figyelmet a SIMON's BASIC fogyat6-

koss£gaira is - bfztatva ezaltal a felk6szult

programoz6kat azok kikusz6bol6s6re. E ko-

tetbol elsajatfthatbak a SIMON's nyelvu
programfr^s jellegzetess6gei. technikSja. a

tankdnyv-jelleget erflsftik az egyes fejezetek

v6g6n olvashat6 6sszefoglal6 feladatok is.

A forditas (az APEX GMK munkaja) pontos,

korrekt - csak ne szerepelne e kotetben is

az elterjedt ..string" fogalom helyett az 6I6

besz6dben soha nem hasznalt ..fuz6r". De
egy kifejez6s er<5ltetett magyarftasa legyen
a legnagyobb kifog^s minden szamft£stech-

nikai t6m6ju konywel szemben.

Talltr Jdzsef

O

A SZUPER GEPNYERO
MEGOLDASA
Eldszor is elnezest kell kerniink, mert magyarazd
peldankbdt felremagyarazd pelda latt. ugyanis a
listaba 0,5 kg helyett S kg ..Irddott". s raadasuf
az alatt levd abra nem kdvette a lists altal meg-
hatarozott sorrendet. Remeljuk olvas6ink azert
igy is megertettek a feiadatot.
1. Tegyuk fel, hogy a bdrdndok ott fakszenek
szepen sorban, s Benedek, illetve Rebeka mar
bepakoltak a holmikat. Allitas: akarhogy is va-
lasztunk ki egymas uten 2 bdrdnddt, a bennuk
talaihatd hoimik osszsutya—tobb, mint 6 kg.
Ugyanis tekintsuk azt a holmit. amit Benedek. ill.

Rebeka eldszor tett bele a 2 bdrond kozul a ke-
sdbbibe. Ez a holmi a korabbi bdrdndbe nem fert
bele (s6t. egyik korabbiba ae, hisz akkor oda ke-
rult volna, azels6 olyanba. amelybe belefer). fgy
tehat ennek a holminak a sulya * a korabbi
bftrdndben mar ekkor megtalalhat6 hoimik ossz-
sulya tobb, mint 6 kg, s kesdbb ez az osszsuly csak
novekedhet.
Ha a mama az Llistat M(L) bfirondbe rakja, ezazt
is jelenti, hogy a hoimik osszsuly a nem lehet tobb.
mint M(L).6 kg. Ha Benedek vagy Rebeka eze-
ket legatabb 2.M{L) bdrondbe rakna, az el6z6
megallapitasunk szerint (kettesevel parosttva az
els6 2.M(L) db bdrdndot) azt jelentene, hogy a
hoimik osszesulya nagyobb M(L) 6 kg-nal, ami
nem lehet. tehat tenyleg kevesebb, mint 2.M(L)
bdrondbe pakolnak mind a ketten.
2. L1=(3.5 kg; 3.5 kg; 3 kg; 2 kg; 1,5 kg; 1.5 kg;
1 kg; 1 kg; 1 kg)

M(L1)=3. mert:
1 . bSrond : 3,5 kg ; 1 .5 kg ; 1 kg
2. bdrond: 3,5 kg; 1.5 kg; 1 kg
3. bSrond: 3 kg; 2 kg; 1 kg
Mivel a sulyok sorban vannak, Benedek es Re-
beka ugyanazt csinalj6k.

B(L1)=R(L1)=4, mert
1. bdrond: 3,5 kg; 2 kg;
2. bdrond : 3,5 kg ; 1 ,6 kg ; 1 kg
3. bdrond: 3 kg; 1,5 kg; 1 kg
4. bdrond: 1 kg
3. (Ezentul a ,,kg"-okat eihagyjuk.)
L2 = (3.fr; 1.5; 1 ; 2: 2; 2)

M(L2)=B(L2)=2. mert
1. bdrond: 3.5; 1.5; 1

2. bdrdnd: 2; 2;

2

R(L2)-3. mert
1. bdrond: 3.5: 2
2. bdrdnd: 2; 2; 1.5
3. bdrdnd: 1

4. L3 = (6 db 0.8 kg-os; 6 db 2,1 kg-os: 6 db 3,1

kg-oa)

M(L3 L3J-6, nyilvan mind a 6 bdrondben
leaz 1-1 minden tulybdl.

B(73)= 10, mert eldszor a 6 db O.Skg-os holmit
berakja azelsd bdrdndbe, mivelitt csak 1 ,2 kg-nyi
hely marad. ezt kesdbb nem hasznaihatja. Ezu-
tan a 2,1 kg-os suiyokat pakolja be kettesevel,
ezzel ujabb 3 bdronddt ,,telft" meg. Vegul a 8 db
3.1 kg-os sulyt kenytelen ujabb 6 bdrdndbe be-
rakni.

Megfegyze'sek :

1. Termeszetesen ezek nem kizardlagos megol-
dasok, barmilyen mas jd megoldast is elfoga-
dunk.
2. Szeretnenk nehany szdt szdlni arrdl, hogy mi
ertelme van ennek a feladatnak. Kepzeljunk a bd-
rdndok helyebe embereket, vagy mikroprocesz-
szorokat. a hoimik helyebe vegrehajtandd felada-
tokat, a sulyok helyebe vegrehajtasi iddket. Nyil-
van nem mindegy, hogy ugyanazt a feladathal-
mazt 6 vagy 10 ember vegzi el egy nap alatt. Ma-
ma, Benedek 6s Rebeka helyebe pedig kepzeljunk
olyan programokat, amelynek meg kell hata-
roznia. hogy ki (ill. melyik processzor) melyik
feiadatot kapja. Nyilvan a mama programja lenne
a legjobb, de egyeldre ugy nez nki, hogy senki
se tudja (es valdszinOleg nem is fogja tudni) a
mama programjat ugy megcsinalni. hogy az eleg
gyors legyen.
Hogy ez pontosan mit jelent. azt most nem resz-
letezzuk, egyszer majd egy hosszebb cikk kere-
teben megmagyarazzuk. Most csak annyit, hogy
a feladatbanszerepldiddar8nyok keveselosztasra
vard feladat eseten realisak, ha azonban sok (pi.

1000) feiadatot kell szetosztani, akkor a mama
esetlep billidazor, vagy meg tdbbszdr annyi ideig
dolgozik, mint pi. Rebeka. Ezert a gyakorlatban
igen fontosak a Benedekehez vagy Rebekaahoz
hasonld un. szuboptimatis algoritmusok, melyek
nem a legjobb megoldast adjak, de eleg gyorsak.
S ha mar ilyeneket haaznalnak, sokszor fontos
az is, hogy meg tudjuk becsulni, ezek hanyszor
rosszabbak az optimalis algoritmusnal. Jelen
esetben lattuk, hogy mindket gyerek mindig ke-
pes az optimum ketszereaenel kevesebbe pakolni,
9 ez mar magaban is nagy eredmeny. Azonban
azt is lattuk. hogy van olyan eset. hogy Rebeka
az optimum masfelszeresebe. Benedek pedig az
5/3-szoroaaba pakol. tehat azert nem igazan jdk
ezek az algoritmusok. Az ig&zsag a kdvetkezd:
minden lehetseges L listara B(L)<1 ,7. M(L)+1,
azonban letezik vegtelen sok L lista. hogy
B(L):-1,7. M(L)-8. Masraszt minden L listara
R(L) <11/9.M(L)+4. de letezik vegtelen sok lists,

melyre R(L)sr11 /9.M(L)-9. Latszik, hogy a csak
kicsit lassubb Rebeka mennyivel megblzhatdbb

!

Irodalom: Lovacs-Gacs: Algoritmusok
Varga Li Rendszerprogramok elmeiete es gya-
korlata

A Szuper BIT-LETg6pnyer&ki6rt6ket6so
m6g tart. EredmSnyeket /6v6 hdnapban
kozfunk.

Barmely program bonyolultsaga

addig fokozodik,

amig tul nem no

programozo/a kepessegein !

(Murphy torvenykonyve)

- " I S;»MI!»S!ICHKI«»I MIUEtin -MIS jRl«



l#X..***Lr *>-.X oiomiinL - augusztus 26-an jelenik meg, addig is

IVOVetKeZO SZamUnR . mindon n6ten az Otletben szamitastechnik

harmad
gap

nyerfl
J6 hiriink van. Az APISZ-szal kotott
egyuttmukodesi megallapodasnak
koszonhetjuk. hogy most egy Com-
modore +4-es gepert jatszhatnak
olvasfiink. Harmadgepnyerfirfil van
sz6. mart harom fordul6ban lehet

megnyerni a gepet. Pontverse-
nyunkben a vegsfi pontoknak meg-
felelfien a legjobb 25 versenyz6nek
van nyeresi eselye. A sorsolasban
az els5 tiz helyezett neve 3x, a ma-
sodik tlze 2x. az utols6 fit verseny-
zfie pedig 1 x-1 x kerul majd a sorsoi6
programba. Az elsfi dijon kiviil tiz

tovabbi kisebb dijat is ktsorsolunk.

(Vasarlasi utalvanyokat. ajandek
csomagokat.)
Az elsO fordul6ban 15 pontot lehet

szerezni.
Mielfitt az uj feladatokat olvasnak,

ime nehany informacifi elfizfi pa-
lyazatainkkal kapcsolatban.
1. A szuper BIT-LET gepnyerfi
megoldasainak ertekelese meg tart.

2. A C 16 nyer6re bekuldott prog-
ramokat meg nam sikerult lekiiz-

deniink. Turelmet keriink. (A beer-

kezett programok egy reaze egeszen
profil) .. ,

3. A bekuldott kazettakat es discke-

ket termeszetesen visszakuldjiik

majd. (Most adtunk postara egy
nagy kupac regebbi palyazat 6ta

nalunk levfi kazettat!)
/ma a Harmadgtpnyero alaB fal-

Az^'eVfizfi oldalon kdzdlt Szuper
BIT-LET-faladat megoldasaban lat-

hattuk. hogy milyen sokat segithet

az. ha egy algoritmus vegrehajtasa

elfitt a feldolgozandfi adatokat va-

lahogy rendezziik. Ez sok mas algo-

ritmusnal is Igy megvan, sok mas
esetben pedig a resz- vagy vegered-

menyt kell valamiert rendezni. Igy

a rendezesek az algoritmusok k6-

zott bizonyos kozponti szerephez

jutnak. A gyakorlat szamara igen

jelentfis. hogy a rendezeseket gyor-

san tudjuk elvegezni. Ezert van az,

hogy a rendezesekkel kapcsolatban
szamos elmeleti eredmeny alakult

ki (f6leg az ut6bbi nehany evtized-

ben>. Most a rendezesnek egy igen

kulonds. megis a gyakorlatban is

jelent6s ..fajtajaval" ismerkedunk
meg, melyet networknek hivnak.

(Sajnos magyar neve mag nem
igazan alakult ki, akit zavar az angol

sz6, hfvhatja hal6zatnak, de ugy

1/a. abra

1 drot

2 2 2drot

3 drot

Adrot

3 . 3 Sdrot

6dr6t

arezziik. ez a leforditas nem eleg

szerencses, igy mi az angol szbnal
maradunk.) A networkot ugy kell

elkepzelni, hogy van valahany par-

huzamosan fut6 dr6tunk. melyeken
1-1 szam ..halad". Nehol osszeha-
sonlit6 kapuk vannak ket dr6t ko-
zdtt. PI. legyen az els5 kapu a 2.

es az 5. dr6t kozott. Ha a 2. dr6ton
erkezd szam nem nagyobb az 5.

dr6ton erkez6nel. akkor a kapunal
semmi sem tortenik. mindkat szam
az eredeti helyen folytatja utjat.

Ha azonban a 2. dr6ton erkezfi szam
a nagyobb, akkor helyet cserelnek,

ez az 5. drdton, az ott erkezfi pedig
a 2. dr6ton megy tovabb. (1a-1b
abra) Egy network ilyen parhuza-
mos dr6tokb6l es koztuk Iev6 ka-

pukb6l all (2. abra). Egy kapu utan
mindig a fels6 dr6ton megy tovabb
a kisebb szam (a 2 beerkezd kdzul),

az als6 dr6ton pedig a nagyobb (ki-

veve persze, ha egyformak). Vila-

gos, hogy egy ilyen networkkel le-

het rendezni. Azt mondjuk, hogy
egy network rendez, ha akarhogyan
engedunk ra szamokat a drotokra,
azok a masik vegen nagysag szerinti

ndvekv6 sorrendben erkeznek meg.
PI. a 2. abran Iathat6 network 4
szamot kepes rendezni. Hogyan
donthetS el egy networkrol. hogy
rendez6-e? KdnnyO belatni. hogy
ahhez eleg. hogyha az n d r6tb6l all6

networkre raengedjuk az 1. 2..., n

szamokat az dsszes lehetseges sor-

rendben, akkor mindig rendezve
jonnek ki bel6le. Ezt pedig ki lehet

pr6balni, igaz, hogy nl bemenetet
kell ellen6rizni, ami nagy n-nel saj-

nos igen lassu. Ezen egy kicsit segit

a kdvetkezfi

iltttis: egy n huzalos network
akkor es csakis akkor rendezS. ha
barmilyen n hosszusagu 0-1 soro-

zatot raengedve. azt rendezi.

/. Feladat: Bizonyltsuk be ezt

az allitast!

Ezzel elertuk, hogy csak 2 n beme-
netet kell ellenOrizni, sajnos ez

majdnam ugyanolyan sok. mar egy
10 dr6tos networknal is 1024 be-

menet utjat kali vegigkovetnunk.
Ezert a nagyobb networkok ren-

1/b. abra

dez6 voltat nem Igy allapltjak mag,
hanem eleve ugy keszitik 6ket, hogy
bizonyithat6 legyen: 6k rendezok.
Ezt altalaban ugy lehet elerni. hogy
bizonyos funkci6kat ellat6 reszeket
raknak egymas utan.
2. Feladat: Bizonyltsuk be,

hogy a 3. abran Iathat6 network
rendez6.
Talan ennyibfil is lathatd. hogy
networkkel nehezebb rendezni,
mint a szokasos m6don, hiszen a

valamely pontig vegzett osszeha-
sonlitasok soran nyerhetO infor-

maci6 nagy resze elvesz, ugyanis
nem tudjuk, hogy regebben melyik
szamot melyikkel hasonlitottuk
ossze. Erre j6 pelda az, hogy ha
pi. tudjuk valamelyik szamr6l, hogy
6 a kozepsS, akkor a szokasos m6d-
szerekkel n lepesben kivalaszthatjuk

a t6le kisebb szamokat, networknel
azonban ez az informaci6 nem hasz-
nalhat6 fel, hiszen nehany osszeha-
sonlitas utan mar nem tudjuk, hoi

van a mi kozepsS szamunk.
Networkok vizsgalatanal j6l hasz-

nalhat6 a kdvetkezfi egyszerQ allf-

tas: lehetetlen, hogy egy network
vegen egy kisebb sorszamu dr6ton
mindig (ertsd: az 1, 2..., n szamok
barmilyen permutaci6javal indltva)

nagyobb ertek erkezzen, mint egy
nagyobb sorszamura.
J. Feladat: Lassuk ezt be I

A networkok gyakorlati atkalma-
zasainal azonban legfontosabb az

un. parhuzamoslthat6saguk. Ez a

fogalom azt takarja. hogy ha ket

kapu 4 kuldnbozS dr6tra illeszkedik,

akkor egyszerre is elvegezhetik fe-

ladatukat. Nevezzuk futamnak a

kapuk olyan osszesseget, melyek
mind kulonbozfi dr6tra tamaszkod-
nak, tehat nines olyan dr6t. amelyre
egynel tobb kapu illeszkednek. Ugy
tekintjuk a dolgot, hogy az egy fu-

tamban Iev6 kapuk egyszerre dol-

goznak. Igy egy rendezfi network
vegrehajtasi ideje nem a kapuk. ha-

nem a futamok szamatbl fugg, ami
altalaban sokkal kisebb. PI. a 2. ab-

ran Iathat6 network 3 futamb6l all,

az els6 az elso 2 kapub6l. a 2. a

masodik ket kapub6l. vagul a 3. az

utols6 kapub6l all.

4. Feladat: Keszltsunk 5 fu-

tamb6l all6, 6 szamot rendezfi
networkot

!

i. abra

u 1 1 1 1 1

1 A U 3 2

3 3 2 2 2
\
3

2 3
i

3 U

Kerjuk levigni

4a a boritekra felragaaxtani

I
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